Apel Nr XIX/6/2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 stycznia 2012 r.
do Ministra Sprawiedliwości
w sprawie utrzymania obecnej struktury Sądu Rejonowego w Brzesku

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego
załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko zatwierdzonego uchwałą Nr VII/39/2007
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z 2007 r. Nr 468, poz.3091 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku
zwraca się z apelem do Ministra Sprawiedliwości o następującej treści:
W związku z opublikowaniem 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
siedzib i obszarów właściwości, Rada Miejska w Brzesku apeluje o utrzymanie lub
rozszerzenie obecnej struktury Sądu Rejonowego w Brzesku.
Brzeski sąd powstał ponad 150 lat temu a od początku XX wieku działa
w obecnym miejscu. Po wielu zmianach administracyjnych obecnie funkcjonuje jako
Sąd Rejonowy.
Sąd Rejonowy w Brzesku obejmuje swoją właściwością miejscową teren 8 gmin
zamieszkałych przez ponad 100 tys. mieszkańców. Na terenie jego działania
funkcjonuje Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą w Brzesku (jedyna tego typu
placówka na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie), Domy Pomocy
Społecznej w Brzesku, Stróżach oraz Porąbce Uszewskiej, a także Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze.
W Sądzie Rejonowym w Brzesku istnieją obecnie cztery wydziały orzecznicze tj.:
 Wydział I Cywilny;
 Wydział II Karny;
 Wydział III Rodzinny i Nieletnich;
 Wydział IV Ksiąg Wieczystych.
Funkcjonują tam również inne jednostki organizacyjne takie jak:
 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej;
 Oddział Administracyjny;
 Księgowość;
 Biuro Podawcze.

Zatrudnionych jest tam 67 osób, a wśród nich sędziowie, referendarze sądowi,
asystenci sędziów, pracownicy administracyjni, kuratorzy sądowi oraz pracownicy
obsługi.
Sąd Rejonowy w Brzesku załatwia rocznie około 20 tys. spraw. Pomimo dużego
nakładu pracy średni czas postępowania z dwóch ostatnich lat nie przekraczał 1,5
miesiąca w wydziałach karnym i cywilnym, a w dwóch pozostałych ten czas średnio
nie przekraczał 1 miesiąca.
Dużym atutem Sądu Rejonowego w Brzesku są jego warunki lokalowe. Budynek
w latach 2003 - 2011 przeszedł gruntowny remont, podczas którego zaadaptowano
poddasze i dzięki temu powierzchnia użytkowa wynosi obecnie 2795 m2. Koszt
remontu to ok. 11 mln złotych. W 2010 roku oddany do użytku został również
budynek Prokuratury Rejonowej w Brzesku i w związku z tym opuściła ona budynek
sądu, który obecnie pracuje w dużo lepszych warunkach.
W budynku znajduje się 8 sal rozpraw, w tym jedna z zapleczem dostosowanym
dla oskarżonych aresztowanych, strefa ograniczonego dostępu obejmująca gabinety
sędziów, „niebieski pokój” dla przesłuchiwania małoletnich wyposażony w sprzęt
audiowizualny, osobne pokoje dla adwokatów i prokuratorów, pomieszczenia biurowe
i socjalne. Archiwum zakładowe i Wydział Ksiąg Wieczystych wyposażone są w
nowoczesne, przesuwne regały. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, co umożliwia osobie na wózku inwalidzkim dotarcie do
wszystkich pomieszczeń dostępnych dla stron.
Na zewnątrz znajduje się ogrodzony parking, na którym przechowywane są
również pojazdy zatrzymane jako dowody rzeczowe w sprawach karnych, co znacznie
obniża koszty postępowania. Parking oraz budynek wyposażone są w monitoring.
W obecnym roku planowane jest uruchomienie odrębnej czytelni akt dla stron.
Biorąc pod uwagę wymienione atuty Sądu Rejonowego w Brzesku, warunki
lokalowe i doświadczony personel, Rada Miejska w Brzesku widzi potrzebę
utrzymania obecnej struktury Sądu Rejonowego. Dogodne warunki lokalowe
pozwalają także stwierdzić, że ewentualne rozszerzenie działalności o inne wydziały
lub dodatkowe zadania nie powinno mieć wpływu na jakość pracy sądu.

