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Uchwała Nr  XXXIV/212/09
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia  25 lutego 2009 roku

w sprawie sprzeciwu  wobec zamiaru  likwidacji Zamiejscowego Wydziału ds. Komunikacji w Korfantowie   Starostwa Powiatowego w Nysie.


		Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 62 poz. 1568;
 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; 
z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1
1. Rada Miejska wyraża sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Zamiejscowego Wydziału ds. Komunikacji w Korfantowie  Starostwa Powiatowego w Nysie.
2. Uzasadnienie stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


      									   Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów








							     Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/212/09
					        Rady Miejskiej  w Korfantowie
		                                              z dnia  25 lutego 2009 roku 


Uzasadnienie

Po zapoznaniu się z informacją Starosty Nyskiego w sprawie zlikwidowania z dniem 31 marca br.  Zamiejscowego Wydziału Komunikacji
 w Korfantowie Starostwa Powiatowego w Nysie, my radni Rady Miejskiej 
w Korfantowie w imieniu swoim, Burmistrza Korfantowa  oraz mieszkańców naszej gminy wyrażamy sprzeciw wobec likwidacji tej placówki, gdyż planowane zlikwidowanie tego oddziału zdaniem wszystkich mieszkańców gminy, znacznie utrudni nam dostęp do usług świadczonych przez tę placówkę, a ponadto narazi naszych obywateli na dodatkowe, większe niż dotychczas koszty związane choćby z dojazdem, jak również z dużą stratą  czasu spowodowaną oczekiwaniem w  kolejce.
              Nadmieniamy, że nasi  mieszkańcy w chwili obecnej są bardzo zadowoleni z funkcjonowania powyższej placówki, z obsługi, a także
 z minimalnego uszczuplenia swojego cennego czasu na załatwianie formalności związanych z  zarejestrowaniem pojazdu bądź też wymianą prawa jazdy. 
	 Podzielamy pogląd, że to urząd powinien być bliżej obywatela
 i jemu służyć, a działanie skutkujące likwidacją Zamiejscowego Wydziału  Komunikacji w Korfantowie Starostwa Powiatowego w Nysie na pewno nie przyczynią się do osiągnięcia tego rezultatu, wręcz przeciwnie,  spowodują zwiększenie niechęci do załatwiania spraw w planowanej nowej siedzibie. 
 Dodatkowo informujemy, że to za zgodą Rady Miejskiej dokonano remontu pomieszczenia zajmowanego przez tę instytucję, a do końca września 2008 roku Gmina Korfantów, ponosiła  wszystkie koszty utrzymania w tym także łącza internetowego do obsługi elektronicznej mieszkańców. 
	 Wobec powyższego zwracamy się do władz Powiatu Nyskiego
 o ponowne przeanalizowanie tego problemu i odstąpienie od zamiaru likwidacji.
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