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Stanowisko 

Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 26 czerwca 2007r. 

w sprawie:  funkcjonowania Sądu Rejonowego w Szydłowcu 

 

W związku z pojawiającymi się sygnałami o możliwości reorganizacji niektórych 

jednostek sądownictwa,  Rada Powiatu w Szydłowcu wyraża stanowczy sprzeciw takim 

kierunkom zmian struktury organizacyjnej, w konsekwencji których Sąd Rejonowy                      

w Szydłowcu mógłby ulec likwidacji. 

Od wielu lat jako władze samorządowe powiatu i miasta Szydłowca, zabiegaliśmy                

o utworzenie samodzielnej jednostki sądowniczej,  spełniając jednocześnie wszelkie wymogi                 

i kryteria związane z utworzeniem Sądu Rejonowego w naszym mieście. Dzięki dobrej 

współpracy z samorządami lokalnymi oraz przychylności Ministra Sprawiedliwości                     

w dniu 1 lipca 2004r. powstał Sąd Rejonowy w Szydłowcu, obejmujący swym zasięgiem 

gminy: Szydłowiec, Chlewiska, Mirów, Jastrząb, Orońsko oraz Wierzbicę.

Jak wynika z opinii mieszkańców powiatu szydłowieckiego fakt utworzenia Sądu

Rejonowego w Szydłowcu pozytywnie wpłynął na szybkość rozpatrywanych spraw 

sądowniczych oraz jakość obsługi osób korzystających z pracy wymiaru sprawiedliwości. 

Poprawiła się także dostępność placówki sądownictwa szczególnie dla zubożałej społeczności, 

dla której przeszkody komunikacyjne ograniczały dostęp do sądu zlokalizowanego poza 

powiatem szydłowieckim. 

Potwierdzeniem pozytywnych intencji w przedmiotowej sprawie 

są podjęte przez Radę Powiatu w Szydłowcu uchwały, w wyniku których na mocy aktów 

notarialnych przekazano dla potrzeb Sądu Rejonowego w Szydłowcu: 49 pomieszczeń

o łącznej powierzchni 831.69 m2 oraz przynależne do tego piwnice o łącznej powierzchni               

76.92 m2 . W konsekwencji tych decyzji przeniesiono Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru                   

i Nieruchomości Starostwa Powiatowego do budynku przy ul. Kościuszki 170 w Szydłowcu.  

Ewentualna likwidacja placówki sądownictwa w Szydłowcu znacznie pogorszyłaby 

obsługę mieszkańców powiatu szydłowieckiego oraz gminy Wierzbica, co spowodowałoby 

niezadowolenie społeczne i wydłużyłoby okres rozpatrywania spraw, będących we właściwości 

Sądu Rejonowego.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz powagę i znaczenie wymiaru 

sprawiedliwości dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności mieszkańców 

powiatu szydłowieckiego, Rada Powiatu uznaje za zasadne i konieczne funkcjonowanie Sądu

Rejonowego w Szydłowcu. 

 


