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APEL NR 1/2011
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie projektowanych zmian organizacyjnych w Sądzie Rejonowym w Tychach.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 3 pkt 4 Regulaminu
obrad rady Miasta stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Tychy, na wniosek Radnych
Rady Miasta Tychy,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
W związku z pojawiającymi się w środowisku prawniczym miasta Tychy informacjami
o projektowanych zmianach organizacyjnych w Sądzie Rejonowym w Tychach,
a dotyczącymi likwidacji Wydziału Gospodarczego oraz Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych poprzez przeniesienie rozpoznawania tego rodzaju spraw odpowiednio
do Sądu Rejonowego w Katowicach i Mikołowie, apelujemy do Ministra Sprawiedliwości
o udzielenie Samorządom Miast Tychy, Bieruń i Lędziny oraz gminom Bojszowy i Kobiór,
tj. objętych obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Tychach, pełnej informacji
w przedmiotowym zakresie.
Przypominamy, że inicjatywa samorządu tyskiego w przedmiocie utworzenia siedziby sądu
w Tychach w 1994 roku poprzedzona była przekazaniem na siedzibę sądu, a następnie
dostosowaniem do potrzeb jego funkcjonowania, budynku wraz z przyległą nieruchomością.
Inicjatywa miasta Tychy miała przede wszystkim na celu pomoc mieszkańcom gmin i miast
związanych z obszarem właściwości sądu w uzyskaniu bliższego do niego dostępu, jak
również przyspieszenie rozpoznawania merytorycznego indywidualnych spraw.
Ponadto szybki i intensywny rozwój strefy gospodarczej w obszarze właściwości Sądu
Rejonowego w Tychach spowodował konieczność utworzenia Wydziału Gospodarczego,
co spotkało się z dużym uznaniem podmiotów gospodarczych.
Samorząd Tyski w swoim imieniu, jak również w imieniu mieszkańców apeluje o to, aby
ewentualne zmiany organizacyjne nie przywracały złych rozwiązań w obszarze właściwości
Sądu Rejonowego, a przede wszystkim nie wpływały na pogorszenie dostępu do instytucji
wymiaru sprawiedliwości.
§2
Odpowiedzialnym za wykonanie apelu czyni się Prezydenta Miasta.
§3
Uchwałę doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Rada Miasta Tychy podejmuje apel jak na wstępie.
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