
Uchwała Nr XVI/137/12 
Rady Gminy Branice 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 
 
 
w sprawie stanowiska Rady Gminy Branice w sprawie projektu rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwo ści 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 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 
 

Rada Gminy Branice: 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przyjąć stanowisko Rady Gminy Branice w sprawie 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, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Stanowisko, o którym mowa w § 1 przekazać Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu 
Okręgowego w Opolu oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Głubczycach. 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XVI/137/12 

Rady Gminy Branice 
z dnia 30 stycznia 2012 r. 

 
 
 

STANOWISKO 
 
 
 
 Rada Gminy Branice po zapoznaniu się z wyciągiem 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 sprzeciwia się projektowanej likwidacji Sądu Rejonowego 
w Głubczycach i utworzeniu w to miejsce wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego 
w Kędzierzynie – Koźlu z jednoczesnym znacznym ograniczeniem dotychczasowego zakresu 
działania Sądu oraz takie działanie uznaje za nieobiektywne i nieuzasadnione. 
 Rada Gminy Branice uważa, że realizacja tych zmian będzie wiązała się 
z uciążliwościami dla mieszkańców naszej gminy i będzie powodowała konieczność dalekich 
– sięgających 60 km dojazdów, szczególnie uciążliwych w przypadku korzystania 
z komunikacji publicznej, która w naszym regionie jest słabo rozwinięta. Uważamy również, 
że to pozorne oszczędności, które według nas przeniosą część kosztów funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości na obywateli. 
 
 
 
 
 


