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UCHWAŁA NR XVIII/186/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie apelu Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim dotyczącego planowanej reformy sądownictwa 
powszechnego 

Na podstawie §21 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Drawsko Pomorskie, przyjętego uchwałą Nr VI/30/2003 Rady 
Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39 poz. 619, 
Nr 51 poz. 894, Nr 51 poz. 1295), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W nawiązaniu do prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac reformujących strukturę 
organizacyjną sądownictwa powszechnego, a w szczególności planowanego w ich ramach zniesienia Sądu 
Rejonowego w Drawsku Pomorskim i Sądu Rejonowego w Łobzie, Rada Miejska w Drawsku Pomorskim –w 
trosce o zapewnienie członkom obu społeczności lokalnych właściwego dostępu do organów wymiaru 
sprawiedliwości – zwraca się z apelem do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie możliwości utworzenia, na bazie 
w/w sądów, jednego sądu rejonowego, obejmującego swą właściwością sąsiadujące ze sobą obszary powiatów 
drawskiego i łobeskiego.   Niniejsze stanowisko uzasadnia się w następujący sposób: Zgodnie z zamierzeniami 
Ministerstwa Sprawiedliwości, reorganizacja sądów rejonowych w Drawsku Pomorskim oraz w Łobzie, miałaby 
polegać na przekształceniu niniejszych instytucji w ośrodki zamiejscowe sądów rejonowych odpowiednio 
w Wałczu, oddalonym od Drawska Pomorskiego o 70 km, oraz w Gryficach, mieście oddalonym od Łobza o ok. 50 
km. W konsekwencji planowanych rozwiązań, konieczność załatwienia spraw administracyjnych w sądzie 
w Wałczu, czy w Gryficach, wiązałaby się z odbyciem stosunkowo długiej, czasochłonnej i kosztownej podróży.W 
tym miejscu wskazać należy, iż odległość między Drawskiem Pomorskim a Łobzem wynosi jedynie 18 km. 
Nadmienić również należy, iż na terenach powiatów drawskiego i łobeskiego sprawdzają się rozwiązania 
organizacyjne związane z funkcjonowaniem organów administracji, obejmujących swoją właściwością obszary obu 
w/w jednostek samorządu terytorialnego. Od kilkunastu lat w ten właśnie sposób działa Urząd Skarbowy 
w Drawsku Pomorskim. Utworzenie samodzielnego sądu rejonowego, właściwego dla obszarów powiatów 
drawskiego i łobeskiego, na bazie funkcjonujących obecnie sądów rejonowych w Drawsku Pomorskim oraz 
w Łobzie, uwzględni zarówno cel planowanej reformy sądownictwa powszechnego, jak również uzasadnione 
potrzeby członków obu społeczności lokalnych. Przychylenie się Pana Ministra do niniejszego rozwiązania byłoby 
wyrazem akceptacji i poparcia dla dotychczasowych wysiłków, ukierunkowanych na współpracę sąsiadujących ze 
sobą powiatów, i jednocześnie ugruntowałoby w członkach obu wspólnot samorządowych poczucie stabilności 
wymiaru sprawiedliwości. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


