Brzeg, dnia 27.12.2011 roku
Pan Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości
W związku z zamiarem likwidacji Sądu Rejonowego w Brzegu i w jego
miejsce stworzenia Zamiejscowych Wydziałów Cywilnego, Karnego i
Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nysie, jako samorządowcy, z
terenów dotychczas należących do właściwości Sądu Rejonowego w Brzegu
protestujemy przeciwko tej nieracjonalnej i niczym nieuzasadnionej
propozycji, podjętej bez jakichkolwiek konsultacji ze środowiskami
lokalnymi, dla których instytucje Państwa winny być tworzone.
Po analizie wszystkich znanych nam aspektów funkcjonowania Sądu
Rejonowego w Brzegu, jedynym czynnikiem uzasadniającym taką decyzję jest
czynnik finansowy, a więc poszukiwanie oszczędności finansowych w
Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednakże nie wszystkie decyzje muszą, a
wręcz nie powinny, kierować się czynnikiem ekonomicznym.
Protestujemy przeciwko tej decyzji, bowiem:












sprawność organizacyjna nie poprawia się w skutek kumulowania
kompetencji w jednej jednostce wraz z jej terytorialnym rozproszeniem;
likwidacja Sądu, a tym samym przeniesienie kierownictwa Sądu do
Nysy, znacznie utrudni, a wręcz uniemożliwi, mieszkańcom naszych
społeczności lokalnych dostęp do Prezesa Sądu;
likwidacja
Wydziału
Ksiąg
Wieczystych,
spowoduje
wielkie
ograniczenia dostępności dla naszych wspólnot samorządowych;
likwidacja Zespołu Kuratorów Sądowych w tak trudnym czasie i w tak
dużej liczbie potrzeb zintensyfikuje problemy społeczne w naszych
środowiskach;
brak dostępności odpowiednich środków transportu oraz znaczna
odległość Nysy nie tylko, że utrudniłoby, ale całkowicie
uniemożliwiłoby właściwy kontakt z tamtejszym Sądem Rejonowym i
tymi wydziałami czy komórkami, które byłyby tam zlokalizowane;
społeczność naszych gmin jest społecznością stosunkowo mało
zasobną, więc likwidacja Sądu, stworzy wręcz barierę dostępności
Sądu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i
finansowej, ale i pogłębi ubóstwo dotkniętego bezrobociem
strukturalnym społeczeństwa lokalnego.
zwiększone zostaną utrudnienia w kontakcie z przedstawicielami
władzy sądowniczej, co idzie w sprzeczności z zasadami państwa
obywatelskiego, w którym wszelka władza publiczna winna być bliżej
obywatela w sensie odległości, ale i przyjazności;
likwidacja historycznie wpisanego Sądu w środowisko lokalne
spowoduje deprecjonowanie społeczności żyjącej w tym miejscu
geograficznym dotkniętym wieloma problemami społecznymi;



tworzenie w Brzegu Zamiejscowych Wydziałów Sądu Rejonowego w
Nysie jest jedynie wstępnym etapem do całkowitej likwidacji na danym
terenie placówek sądów, co już miało miejsce w przeszłości i co naszym
zdaniem jest skandaliczne.

Zdajemy sobie sprawę, że w czasie kryzysu następuje poszukiwanie
oszczędności finansowych, ale nie może ono odbywać się kosztem osób
najuboższych czy osób dotkniętych utratą pracy, do których należy nasza
społeczność. Jest wiele innych możliwości ograniczania wydatków, a nie
poprzez likwidowanie instytucji publicznych niezbędnych dla społeczności
lokalnych w ich środowisku. Kryzys nie może usprawiedliwiać tak
nieracjonalnych decyzji krzywdzących jedynie i tak ludzi dotkniętych
transformacją ustrojową.
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Do wiadomości:
1. Posłowie i senatorowie województwa opolskiego;
2. Wojewoda Opolski;
3. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
4. Prezes Sądu Okręgowego w Opolu;
5. Prezes Sądu Rejonowego w Brzegu.

