Załącznik nr 2 do protokołu Nr IY l20ll
z Sesji Rady Gminy w Kruklankach

z

dnia 04 lutego 2011r.

UCHWAŁA Nr IV/20l2011
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 04 lutego 2011r.

w

sprawie: zĄęcia stanowiska na temat planowanej likwidacji Wydziału Pracy
Rejonowym w Giżycku.

w

Sądzie

Na podstawię art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 200I r., Nr I42, poz. I59I z p źn. zm.) oraz $ 23 ust.Z Statutu Gminy Kruklanki
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/92/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r.'w sprawie statutu
Gminy Kruklanki (Dz.Urz. Warm. -Mazur. Nr 85, poz.1573), Rada Gminy w Kruklankch uchwala
co następuje

1.

2.

a

J.

4.

:

$1
zapoznaniu się z projektem rozporządzenia, Rada Gminy Kruklanki przyjmuje
jednoznacznie negatywne stanowisko wobec zamiaru likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie
Rejonowym w Giżycku.
Przeniesienie właściwości
obszaru Sądu Rejonowego w Giżycku znacztie ograticzy realną
możliwośdochodzenia praw pracowniczych przęz mieszkaric w z terenu Gminy
Kruklanki, z uwagi na gorsze połączenie komunikacyjne i podniesienie koszt w dojazdu.
Rada Gminy apeluje o ponowne przeanaIizowanie celowości i trafnościzapisow
ploponowanego rozporządzenia, dotyczących teren w na obszarze właściwości
Sądu
Rejonowego w Giżycku.
Uzasadnienie uchwały stanowi załącnik do niniejszej uchwały.

Po

$Ż
Zobowiązuje się Przewodnic ząeego Rady Gminy
stanowiska Ministrowi Sprawiedliwości.
IJchwała wchodzl w Życie z dntem podjęcia.

w Kruklankach do

przekazanla niniej szego

$3

Prue
Stan

Rady Gminy

Załącznik do Uchwały Nr IV/20|20II
Rady Gminy Kruklankach

z

dnia 04 lute go 201 1 r.

Uzasadnienie

Rada Gminy Kruklanki po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia przyjmuje
jednoznaczlie negatywne stanowisko wobec zarriaru likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie
Rejonowym w Gizycku.
Gminę Kruklanki zamieszkuje około 3100 mięszkanc w. Wiele osob pracuje w powiecie
gizyckim i węgorzewskim gdzie znajduje się szereg większych' średnich i małych zaHad w pracy o
r Żnej, często niestabilnej kondycji ekonomicznej' co skutkuje i skutkować możę w przyszłości
znaczącąilościąSpraw spornych, podlegających właściwościWydziału Pracy Sądu Rejonowego w
Giżycku.

osoby wnoszące sprawy do Sądu Pracy korzystają często Z pomocy Sekretariatu Sądu, by
uzyskać informacje niezbędne do złoŻęruaw kr tkim czasie pozwrr. Musząteż stawiać się - często
wielokrotnie, na rozprawy. W sytuacji Znacznęgo oddalenia i trudności komunikacyjnych
zwięanych złączonymi i tym Samym kosztownymi dojazdami do proponowanej siedziby Sądu w
Kętrzynie, ztacząco ograniczona zostanie realna możliwośdochodzenia praw pracowniczych
przez mieszkaric w z terenu gminy Kruklanki. W tutejszym regionie ma to istotne znaczenie z
uwagi na fakt, iŻ jego mieszkaricy nie na|eżąw większoścido os b zamoŻnych. KaŻdy wydatek
zv,rlązarry z vłyjazdem na lozprawę ma dla nich znaczenie, stanowi istotną pozycję w
comiesięcznych kosztach utrzymanta. Zwiększenie tym osobom odległoścido sądu spowoduje w
istocie pozbawienie ich konstytucyjnego prawa dostępu do sądu.
Rada Gminy w Kruklankach stoi na stanowisku, że ploponowanę prZęZ Ministra
Sprawiedliwości rozwiązanie jest bardzo niekorzystne dla mieszkaric w gminy Kruklanki i
powinno zostai ponownie przeanalizowanę z uwzględnieniem przedstawionych argument w.

