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Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
10 czerwca 2010 roku

Stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego
w sprawie terytorialnego zasięgu działań jednostek – prokuratury, sądu i policji.
Rada Powiatu Pabianickiego po dokonaniu oceny funkcjonowania Prokuratury Rejonowej
oraz Sądu Rejonowego w powiecie pabianickim, wyraŜa głębokie zaniepokojenie faktem, Ŝe
pomimo upływu ponad dziesięciu lat od wprowadzenia reformy administracyjnej w wyniku
której powstały powiaty, Minister Sprawiedliwości nadal prawidłowo nie dostosował zasięgu
terytorialnego działania prokuratur i sądów do granic administracyjnych naszego powiatu.
Sytuacja ta negatywnie wpływa na poziom obsługi mieszkańców powiatu przez te instytucje,
powodując odczuwalne trudności takŜe w funkcjonowaniu samej Prokuratury i Sądu.
Przejawia się to m.in. w osłabieniu moŜliwości oddziaływania na praktykę policyjną z tytułu
sprawowania nadzoru procesowego nad prowadzonymi postępowaniami, wszczynaniu
niepotrzebnych sporów kompetencyjnych, konieczności kierowania interesantów z części
powiatu pabianickiego (gminy Dobroń Lutomiersk) do prokuratury i sądu w Łasku oraz
przyjmowaniu interesantów z gminy Rzgów naleŜącej terytorialnie do Powiatu Łódź-Wschód
w prokuraturze i sądzie w Pabianicach.
W ocenie Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach najbardziej dokuczliwe są
dojazdy radiowozów do odległych placówek Prokuratury i Sądu z którymi Policja musi
utrzymywać bezpośrednie kontakty. Do tego dochodzi konieczność sprostania oczekiwaniom
wynikającym z tytułu nadzoru sprawowanego przez dwie prokuratury okręgowe tego samego
szczebla (Łódź, Sieradz) nad prokuraturami rejonowymi w Łasku i Pabianicach.
Radni Powiatu Pabianickiego uwaŜają, iŜ opisany stan faktyczny w znacznym stopniu
pogarsza sytuację mieszkańców, stron postępowań prowadzonych w prokuraturze i sądach
karnych a takŜe uczestników postępowań cywilnych, zmuszonych do załatwiania spraw
w urzędach oddalonych niejednokrotnie wiele kilometrów od miejsca zamieszkania.
Radni Powiatu Pabianickiego apelują o takie działania Ministra Sprawiedliwości, które
spowodują właściwe ustalenie siedzib i obszarów właściwości Sądu i Prokuratury w powiecie
pabianickim w stosunku do granic administracyjnych powiatu.
PowyŜsze stanowisko otrzymują:
1. Prezes Rady Ministrów
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
3. Minister Sprawiedliwości,
4. Prokurator Generalny
5. Marszałek Sejmu RP,
6. Marszałek Senatu RP,
7. Parlamentarzyści z Powiatu Pabianickiego,
8. Marszałek Województwa Łódzkiego,
9. Wojewoda Łódzki,
10. Wójtowie Gmin.

