
UCHWAŁA NR XXII/94/12

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 13 stycznia 2012 r. 

w  sprawie:  WYRAŻENIA  PROTESTU  PRZECIWKO  LIKWIDACJI  SĄDU 
REJONOWEGO  W  LIPSKU,  A  TAKŻE  PLANOWANEJ  PRZEZ  PREZESA  SĄDU 
OKRĘGOWEGO  W  RADOMIU  PRZYNALEŻNOŚCI  GMINY  IŁŻA  DO  SĄDU 
REJONOWEGO W  MIEJSCOWOŚCI PRZYSUCHA. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:

§ 1

Rada  Miejska  w  Iłży  wyraża  swój  zdecydowany  sprzeciw  przeciwko 
planom likwidacji Sądu Rejonowego w Lipsku, a także przedstawionymi przez 
Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu planami dot.  przynależności Gminy Iłża 
do  Sądu  Rejonowego  w  miejscowości  Przysucha.  Uzasadnienie  stanowi  
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży oraz Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Iłży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały nr XXII/94/12

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 13 stycznia 2012 r.

Rada  Miejska  w  Iłży  wyraża  zaniepokojenie  w  związku  z  planami 
przedstawionymi  przez  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w  Radomiu  dot. 
przynależności  Gminy  Iłża  do  Sądu  Rejonowego  w  miejscowości  Przysucha, 
a  także  jest  przeciwna  plamom  Ministra  Sprawiedliwości,  który  zakłada 
przynależność  Gminy  Iłża  do  Sądu  Rejonowego  w  Radomiu,  wydział 
zamiejscowy w Lipsku, który jednocześnie zakłada likwidacje Sądu Rejonowego 
w Lipsku.

Planowana decyzja dot. przynależności Gminy Iłża do Sądu Rejonowego 
w miejscowości Przysucha negatywnie wpłynie na realizacje zasady dostępności 
obywateli  do  wymiaru  sprawiedliwości.  Odległość  pomiędzy  Gminą  Iłża, 
a Przysuchą stanowi około 80 km., nie ma również bezpośredniego połączenia 
komunikacyjnego pomiędzy tym dwoma miejscowościami, co znacznie wydłuża 
czas dotarcia na wyznaczoną godzinę do Sądu.  W tym przypadku zarówno duża 
odległość  oraz  problemy  komunikacyjne  będą  stanowić  bardzo  duże 
utrudnienie dla mieszkańców naszej Gminy.

Z naszej obserwacji i rozmów z mieszkańcami wynika, że obecny sposób 
funkcjonowania Sądu Rejonowego w Lipsku jest bardzo dobry i nie powinien 
być zmieniany. Propozycja, którą zaproponował Minister Sprawiedliwości dot. 
przynależności  Gminy  Iłża  do  Sądu  Rejonowego  w  Radomiu,  wydział 
zamiejscowy  w  Lipsku  jest  dla  naszej  gminy  bardziej  korzystny,  przede 
wszystkim  w  związku  z  krótszą  odległością  i  lepszym  połączeniem 
komunikacyjnym,  a  także  lokalizacją  wielu  ważnych  Urzędów,  natomiast 
chcielibyśmy, aby pozostał nadal  Sąd Rejonowy  w Lipsku. 

Rada Miejska w Iłży wyraża swój zdecydowany protest przeciwko planom 
likwidacji Sądu Rejonowego w Lipsku, a także przedstawionymi przez  Prezesa 
Sądu Okręgowego w Radomiu planami dot.  przynależności Gminy Iłża do Sądu 
Rejonowego w miejscowości Przysucha. 


