Uchwała Nr 187/X/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ oraz § 50 Statutu Gminy
Miejskiej Lubaczów Uchwała Nr 100/X/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku /Dz.U. Woj.
Podkar. Nr 60 poz. 1502)

Rada Miejska w Lubaczowie
postanawia:
§1
1. Wyrazić ogromny niepokój i zdecydowany protest w związku z zamiarem
likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.
2. Przyjmuje stanowisko w przedmiotowej sprawie, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza
Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr 187/X/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 czerwca 2011r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Lubaczowie
w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.
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oszczędnościowego obejmującego między innymi likwidację Prokuratury Rejonowej w
Lubaczowie, Rada Miejska w Lubaczowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec powyższych
planów.
Prokuratura jest jedną z najważniejszych instytucji państwowych funkcjonujących w
naszym

mieście,

zagrożenia

zapewniających

przestępczością.
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ograniczenie funkcji i zadań państwa na poziomie lokalnym i stać będzie w sprzeczności z
gwarantowanymi przez Konstytucję uprawnieniami obywateli

łatwego

dostępu do

organów wymiaru sprawiedliwości.
Planowane zmiany Rada odczytuje jako odejście od jednego z głównych założeń
reformy administracyjnej z 1998 r., jakim było zlokalizowanie w miejscowości, będącej
siedzibą powiatu, instytucji świadczących usługi publiczne o charakterze ponadgminnym,
w tym sądów i prokuratur rejonowych. Takie rozwiązanie miało służyć i służy
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korzystających z usług tych instytucji.
Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie musi istnieć, gdyż jej praca jest ściśle
powiązana z pracą Sądu i Policji, które to instytucje funkcjonują w Lubaczowie prawie
od 100 lat, (powstały po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.) oraz z pracą
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Szpitala Powiatowego, Straży
Miejskiej i innych służb.
Koszty likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie, w aspekcie finansowym, a przede
wszystkim społecznym, przekroczyłyby korzyści. Jest to tak oczywiste, że nie wymaga
wyliczeń i uzasadnień.
Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie ma kadrę odpowiednią do zadań. Jej siedziba
mieści się w budynku Sądu Rejonowego w Lubaczowie, który w ostatnich latach został
gruntownie wyremontowany i zmodernizowany, a koszty, jakie Prokuratura ponosi
z tytułu użytkowania pomieszczeń, są bardzo niskie. Prokuratura w 2007r. została (za
środki UE) zinformatyzowana poprzez wyposażenie jej w 8 kompletnych zestawów
komputerowych z pełnym oprogramowaniem. Organ ten (instytucja) osiąga bardzo dobre
efekty swojej pracy, co znajduje odzwierciedlenie w różnego rodzaju wskaźnikach (np.
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funkcjonuje na obszarze Powiatu Lubaczowskiego w niedużej odległości od gmin i miast
objętych zasięgiem jej działania. Wszyscy prokuratorzy zatrudnieni w jednostce oraz
urzędnicy zamieszkują w Lubaczowie, co wpływa korzystnie na jakość i terminowość
wykonywanej pracy.
Konieczność istnienia Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie uzasadniona
jest również wyraźną odrębnością terytorialną, administracyjną i geograficzną
terenu Powiatu Lubaczowskiego. Obszar działania Prokuratury Rejonowej w
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największy

spośród
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przemyskiego, natomiast sieć komunikacyjna jest uboższa w porównaniu do sąsiednich
powiatów usytuowanych wzdłuż międzynarodowej trasy E-4. Odległości do siedziby
Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie z najdalej położonych miejscowości wynoszą do 40
km. Jednostką, która potencjalnie mogłaby przejąć obszar działania Prokuratury
Rejonowej w Lubaczowie, jest Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu. Wówczas odległości z
niektórych miejscowości z terenu Powiatu Lubaczowskiego do siedziby Prokuratury
wyniosłyby nawet powyżej 80 km. Dojazd do Jarosławia byłby utrudniony, gdyż
większość miejscowości z terenu Powiatu Lubaczowskiego nie ma bezpośredniego
połączenia ani autobusowego, ani kolejowego z Jarosławiem i koszty przejazdu
oczywiście droższe o co najmniej 100%. Przeniesienie zadań Prokuratury Rejonowej w
Lubaczowie do Jarosławia zwiększyłoby również koszty czynności procesowych i samego
procesu oraz odbiłoby się negatywnie na terminowości i skuteczności podejmowanych
czynności, ze względu na długi czas, który upłynie od dojazdu prokuratora z siedziby
jednostki do miejsca zdarzenia położonego w znacznej odległości. Zwiększone koszty
pojawiłyby się również w jednostkach współpracujących z Prokuraturą takich jak Policja,
Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska i inne.
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Lubaczowski, który charakteryzuje się dużym rozproszeniem ludności; ponad 78 %
ludności zamieszkuje poza miastem Lubaczów, natomiast np. w powiecie jarosławskim
wskaźnik ten wynosi niespełna
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umiejscowienie ułatwia społeczności, mieszkańcom dostęp do tego organu.
Kolejnym argumentem przemawiającym za utrzymaniem Prokuratury Rejonowej
w Lubaczowie jest to, że w 2012 r. uruchomione zostanie międzynarodowe
całodobowe przejście graniczne Budomierz – Hruszew. Zgodnie z porozumieniem
pomiędzy Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy z 2005r. odprawy odbywać się
będą

całodobowo

po

polskiej

stronie

granicy.
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spowoduje wzrost liczby spraw wpływających do Prokuratury Rejonowej w
Lubaczowie, głównie dotyczących przestępczości transgranicznej. Ewentualne
rozpoznawanie tego typu spraw przez Prokuraturę Rejonową w Jarosławiu byłoby bardzo
utrudnione ze względu na odległe położenie Budomierza (prawie 60 km.).

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie jako odrębna jednostka organizacyjna
istnieje od lipca 1950r. Długi okres jej działalności spowodował, że stała się ona ważnym
ogniwem w ściganiu przestępczości na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz zapewnieniu
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pracowników sekretariatu, bezpośrednim kontakcie prokuratorów z funkcjonariuszami
Policji, Straży Granicznej i innych organów uprawnionych do wszczynania i prowadzenia
postępowań przygotowawczych.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe deklaracje Ministerstwa Sprawiedliwości, że
przed rozstrzygnięciem sprawy reformy struktury organizacyjnej prokuratur będą brane
pod uwagę wszystkie opinie zainteresowanych środowisk, Rada Miejska w Lubaczowie
wyraża przekonanie, że jej opinia w przedmiotowej sprawie zostanie wzięta pod uwagę i
Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie będzie nadal funkcjonować. Jej ewentualna
likwidacja spotkałaby się z całkowitą dezaprobatą społeczeństwa, gdyż byłaby to
decyzja rażąco błędna, powodująca – wbrew założeniom reformy - zwiększenie
kosztów zarówno w wymiarze finansowym jak i społecznym.

