
Uchwała Nr XXVIII/204/2016 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 
 
 

w sprawie stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w związku z likwidacją  
Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku  

z siedzibą w Namysłowie 
 
 

Na podstawie art. 4. ust. 1 p. 15 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814, poz. 1579) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 
 
§ 1. Rada Powiatu Namysłowskiego przyjmuje stanowisko w sprawie likwidacji  
Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie. 
 
§ 2. Rada Powiatu Namysłowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Namysłowskiego do 
przekazania niniejszej uchwały właściwym organom władzy państwowej, władzom 
samorządowym województwa opolskiego oraz zainteresowanym samorządom gminnym  
i powiatowym. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

     Przewodniczący Rady  
  Powiatu Namysłowskiego 
 
     Wojciech Próchnicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stanowisko 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

 
w sprawie likwidacji Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku 

 z siedzibą w Namysłowie. 
 

Z głębokim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o likwidacji Ośrodka 
Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie. 

Przypuszczamy, że główną przesłanką likwidacji Prokuratury w Namysłowie są 
względy ekonomiczne. Pragniemy wyjaśnić, że Powiat Namysłowski jest właścicielem 
budynku w którym obecnie mieści się prokuratura. Przy czym podkreślamy, że lokale, które 
zajmuje Ośrodek Zamiejscowy, zostały oddane w bezpłatne użytkowanie na rzecz 
Prokuratury Rejonowej w Kluczborku. Budynek jest po kapitalnym remoncie zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz. Pomieszczenia, które zajmuje prokuratura są całkowicie 
odnowione i w zupełności przystosowane do jej potrzeb. 

Przy likwidacji prokuratury w Namysłowie nie sposób pominąć negatywnego 
społecznego oddziaływania takiej decyzji. Dotychczasowa działalność tej jednostki w sposób 
oczywisty ułatwia dostęp mieszkańców Powiatu Namysłowskiego do wymiaru 
sprawiedliwości. Brak jakiejkolwiek jednostki prokuratury na terenie powiatu 
namysłowskiego, liczącego ok. 45 tysięcy mieszkańców, spowoduje koszty społeczne 
związane z koniecznością dojazdu stron postępowań do Kluczborka odległego od Namysłowa 
o około 40 kilometrów. 

Ponadto likwidacja Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku 
z siedzibą w Namysłowie istotnie utrudni działalność Komendy Powiatowej Policji 
w Namysłowie. Konieczność wyjazdów do odległego Kluczborka spowoduje wielogodzinne 
nieobecności funkcjonariuszy na służbie, bowiem każde doprowadzenie podejrzanego 
czy dostarczenie dokumentacji będzie wiązało się z wyjazdami. Niewątpliwie sytuacja 
ta znacząco przyczyni się do wzrostu kosztów funkcjonowania policji, co ograniczy również 
jej dyspozycyjność w sprawach do których została powołana. 

Nawiązując do powyższego oraz uwzględniając dobro naszych mieszkańców, 
wnioskujemy o pozostawienie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej  
w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie.  

Z ufnością i nadzieją liczymy, że ze względu na dotychczasową wzorową współpracę 
kierownictwa Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury z władzami Powiatu Namysłowskiego 
oraz przedstawione wyżej względy ekonomiczne, a także niewątpliwe koszty społeczne 
likwidacji prokuratury w Namysłowie sprawiają, iż decyzja w tej materii będzie korzystna dla 
mieszkańców Powiatu Namysłowskiego. 

 
 

      
 
 
 

     Przewodniczący Rady  
  Powiatu Namysłowskiego 
 
     Wojciech Próchnicki 

 


