REZOLUCJA NR 99/XVII/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012 roku.
w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Gostyninie.
Na podstawie § 56 ust. 1 Statutu Miasta Gostynina przyjętego uchwałą nr
45/VI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Gostynina, Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co
następuje:
§1
Rada Miejska w Gostyninie wyraża swoje stanowisko dotyczące zamiaru zniesienia
Sądu Rejonowego w Gostyninie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej
rezolucji.
§2
Rezolucję przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości i Prezesowi Sądu Okręgowego w
Płocku oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Gostyninie.
§3
Rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

Załącznik do Rezolucji Nr 99/XVII/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Rezolucja Rady Miejskiej w Gostyninie
w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Gostyninie.
Rada Miejska w Gostyninie wyraża stanowczy sprzeciw wobec 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 siedziby i obszarów właściwości, który
jednoznacznie likwiduje Sąd Rejonowy w Gostyninie.
Jako przedstawiciele gminnej społeczności mamy pełną świadomość, że
planowana likwidacja Sądu Rejonowego w Gostyninie spowoduje stratę dla naszego
regionu w wymiarze społecznym i ekonomicznym.
Należy zaznaczyć że Minister chce podjąć niezrozumiałą decyzję o likwidacji
wszystkich sądów o obsadzie do 14 sędziów, czyli 122 sądów rejonowych w całym
kraju, bez podania konkretnych powodów w zakresie każdego z nich. Uważamy, że
decyzja taka jest pozbawiona racjonalnych, jak i prawnych podstaw.
W Sądzie Rejonowym w Gostyninie orzeka 13 osób (10 sędziów,
2 referendarzy i 1 sędzia delegowany), w 2011 r. wpłynęło ponad 18.000 spraw i
prowadzonych jest ponad 40.000 ksiąg wieczystych. Sąd w Gostyninie należy do
najsprawniej pracujących w okręgu płockim. Należy zaznaczyć, że w przypadku Sadu
Rejonowego w Gostyninie Ministerstwo Sprawiedliwości uznało potrzebę rozbudowy
siedziby, ponieważ jej dotychczasowe warunki od dawna nie spełniały podstawowych
standardów. W związku z tym Rada Miejska w Gostyninie podjęła uchwałę
Nr 201/XXXII/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie dokonania darowizny na cel
publiczny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy
ul. 3-go Maja 41 oznaczonej nr ew. działki 3615/2 o powierzchni 0,1387 ha na rzecz
Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gostyninie z przeznaczeniem pod budowę
siedziby Sądu. Pod nadzorem Departamentu Budżetu i Inwestycji sporządzona została
cała dokumentacja projektowa (łącznie z aranżacją wnętrz) i w 2010 roku wydane
zostało pozwolenie na budowę. W związku z zamiarem likwidacji Sądu odstąpienie od
tej inwestycji spowoduje utratę dotychczas poniesionych znacznych kosztów
inwestycyjnych.
Pragniemy zauważyć, że wprowadzenie reform wskazane jest w okresie
rozwoju gospodarczego i sprawnego funkcjonowania Państwa, a nie w dobie kryzysu
gospodarczego.
Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Gostyninie wnosi o zmianę
stanowiska w poruszanej kwestii i odstąpienie od zamiaru likwidacji Sądu
Rejonowego w Gostyninie, zgodnie z postulatami społeczności lokalnej miasta oraz
petycją Sądu Rejonowego w Gostyninie.
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