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Pokrówka, dnia 04 października 2021 r. 

( złożony 06.10.2021) 

 

Prokuratura Rejonowa w Lublinie 

ul. Chmielna 10, 20-075 Lublin 

 

Zawiadamiający: 

Wójt Gminy Chełm 

Wiesław Kociuba 

22-100 Pokrówka, ul. Gminna 18 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 

Działając w imieniu Gminy Chełm, na podstawie art. 304 § 2 k.p.k. zawiadamiam  

o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę interesu publicznego przez Prezydenta Miasta 

Chełm Pana Jakuba Banaszka, który w dniu 31 sierpnia 2021 r., wbrew treści art. 4 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wbrew Rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących 

tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub 

miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów 

wymaganych w tych sprawach, działając bez upoważnienia Rady Miasta Chełm złożył do 

Wojewody Lubelskiego wniosek dotyczący ustalenia granic administracyjnych Miasta Chełm 

kosztem terenów przynależnych do Gminy Chełm, przez co przekroczył swoje uprawnienia i 

działał na szkodę interesu publicznego.  

 

Czyn Prezydenta Miasta Chełm, zdaniem Zawiadamiającego, wypełnia znamiona 

przestępstwa stypizowanegow art. 231 § 1 k.k, który stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który, 

przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu 

publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 169 k.p.k., wnoszę o: 

1) przesłuchanie Jakuba Banaszka (wezwanie na adres: ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm) na 

okoliczność: sporządzenia, podpisania i wniesienia do Wojewody Lubelskiego wniosku o 

zmianę granic administracyjnych miasta Chełm kosztem terenów należących do Gminy 
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Chełm, okoliczności czy Jakub Banaszek posiadał stosowne upoważnienie do 

reprezentowania Rady Miasta Chełm w zakresie złożenia przedmiotowego wniosku, 

działania na szkodę interesu publicznego w postaci nierespektowania powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz działania na szkodę Gminy Chełm poprzez, sprzeczną 

z prawem, próbę wyłączenia z zasobów terenowych Gminy Chełm ponad 20% jej 

powierzchni., braku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Chełm oraz Gminy 

Chełm; 

2) przesłuchanie Wójta Gminy Chełm Wiesława Kociuby (wezwanie na adres: ul. Gminna 18, 

22-100 Pokrówka) na okoliczność: działania na szkodę interesu publicznego przez Jakuba 

Banaszka – Prezydenta Miasta Chełm, grożącej Gminie Chełm szkody spowodowanej 

działaniem Pana Jakuba Banaszka oraz jej rozmiarów, wskazania jak powinna wyglądać 

prawidłowa procedura wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych Miasta 

Chełm oraz Gminy Chełm, braku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta 

Chełm oraz Gminy Chełm w zakresie zmiany granic administracyjnych, braku podjęcia 

uchwały przez Radę Miasta Chełm w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Chełm do 

złożenia wniosku o zmianę granic administracyjnych Miasta Chełm; 

3) przesłuchanie Przewodniczącego Rady Miasta Chełm Pana Longina Bożeńskiego (wezwanie 

na adres: ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm) na okoliczność nie podjęcia uchwały o 

upoważnieniu Prezydenta Miasta Chełm do złożenia w imieniu Rady Miasta wniosku o 

zmianę granic administracyjnych Miasta Chełm, a w konsekwencji braku upoważnienia 

Prezydenta Miasta Chełm do złożenia przedmiotowego wniosku, braku konsultacji z 

mieszkańcami Miasta Chełm oraz Gminy Chełm w zakresie planowanych zmian granic 

administracyjnych miasta; 

4) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów dołączonych do niniejszego 

zawiadomienia na fakty wskazane w treści uzasadnienia, w szczególności umyślności 

działania Prezydenta Miasta Chełm, przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta 

Chełm Jakuba Banaszka, działania na szkodę interesu publicznego, rozmiaru grożącej 

szkody, braku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie wniosku o zmianę 

granic administracyjnych Miasta Chełm. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 31 sierpnia 2021r. Prezydent Miasta Chełm Pan Jakub Banaszek skierował 

wniosek do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, 

dotyczący zmiany granic administracyjnych miasta Chełm poprzez przyłączenie terenów Gminy 

Chełm do miasta Chełm. Prezydent swój wniosek próbował umotywować działaniami mającymi 

na celu zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności miasta. 
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Dowód: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Chełm znak: GP.033.27.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

2. Pismo wojewody Lubelskiego skierowane do Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: PN-VII.0110.2.2021 z dnia 13 września 2021 r. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uprawnienie do złożenia wniosku o 

wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego tworzenia, łączenia, dzielenia lub 

znoszenia gminy oraz ustalenia ich granic należy wyłącznie do zainteresowanej Rady Gminy 

(Miasta). 

 

Zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wydanie rozporządzenia,  

o którym mowa w art. 4 ust. 1, na wniosek rady gminy wymaga: 

1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z 

mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i 

informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku; 

2) opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady 

konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granice 

powiatów lub województw - opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików 

województw; 

3) opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem. 

 

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie 

trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, 

znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania  

i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach w § 1 

ust. 1 wskazuje, że Rada gminy, zwana dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek w sprawach,  

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej 

dalej „ustawą”, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem 

wojewody właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. 

 

Co istotne w niniejszej sprawie Rozporządzenie w §2 ust. 2 pkt 2 przewiduje obowiązek 

przedłożenia do wniosku złożonego przez Radę Gminy uchwały wnioskodawcy w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Świadome działanie Prezydenta Miasta Chełm, 

w ocenie Zawiadamiającego, stanowi próbę zaboru terenów należących do Gminy Chełm, z 
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pominięciem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenia, co już samo w 

sobie stanowi działanie na szkodę interesu publicznego.  

 

Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt II K 285/33wskazał, że: „interesem jest bądź 

istniejące, bądź przyszłe dobro materialne lub osobiste, lub dobro idealne, związane z 

organizacją życia zbiorowego i prawidłowością jego funkcjonowania. Publicznym jest natomiast 

interes zbiorowy organizacji społecznej, państwa lub samorządu, albo w ogóle życia społecznego, 

a nadużyciem władzy jest zarówno przekroczenie jej zakresu rzeczowego, jak też działanie w 

tym zakresie, ale bez podstaw do jej wykonywania, byleby na szkodę interesu publicznego lub 

prywatnego. 

 

Forsowane przez Prezydenta Miasta Chełm zmiany doprowadzą do utraty znacznej 

powierzchni Gminy Chełm oraz w konsekwencji spowodują nagłą utratę znacznej części 

dochodów Gminy z tytułu m.in. wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT), 

które dotychczasowo stanowiły dochód Gminy Chełm oraz zabezpieczały prawidłowe jej 

funkcjonowanie i dalszy rozwój. 

Należy podkreślić, że do zaistnienia przesłanki działania na szkodę interesu publicznego 

nie jest wymagane spowodowanie konkretnej szkody, a wystarczający jest fakt, że zachowanie 

funkcjonariusza mogło wyrządzić szkodę w interesie publicznym. 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego "Przestępstwo z art. 231 § 1 KK jest 

przestępstwem formalnym, należącym do przestępstw abstrakcyjnego narażenia na 

niebezpieczeństwo, zaś działanie na szkodę interesu publicznego (jak również prywatnego) nie 

jest charakterystyką skutku, lecz zachowania sprawcy, zaś samo powstanie bezpośredniego 

niebezpieczeństwa szkody nie jest znamieniem tego typu czynu zabronionego" (wyr. SN z 

8.5.2007 r., IV KK 93/07). Działanie na szkodę interesu publicznego, w rozumieniu art. 231 § 1 

KK, nie jest charakterystyką skutku, lecz zachowania się sprawcy. Zatem dla przypisania 

odpowiedzialności karnej na podstawie tego przepisu, po stwierdzeniu przekroczenia przez 

funkcjonariusza publicznego swoich uprawnień lub niedopełnienia ciążących na nim 

obowiązków, konieczne jest ustalenie, że w wyniku zachowania się funkcjonariusza mogła 

powstać szkoda w chronionym prawnie dobrze publicznym lub prywatnym (wyr. SN z 

19.11.2004 r., III KK 81/04, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 2127). 

Ponadto, wyrządzenie szkody może polegać na niezgodnym z prawem działaniem władz 

publicznych. W judykaturze dominuje pogląd, że pojęcie szkody na gruncie wskazanego 

przepisu należy rozumieć, jako naruszenie nakazu lub zakazu wynikającego tylko z normy 

prawnej, a nie zasad współżycia społecznego (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 
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stycznia 2002 r., I CKN 581/99, OSNC 2002, I CKN 2002, Nr 10, poz. 128, z dnia 5 sierpnia 

2004 r., III CK 332/03, niepublikowany, z dnia 7 maja 2010 r., III CSK 243/09, LEX nr 852665). 

 

Zgodnie z powyższym do wypełnienia znamion przestępstwa określonego w art. 231 § 1 

k.k. nie jest konieczne powstanie szkody - do zaistnienia przesłanki działania na szkodę interesu 

publicznego nie jest wymagane spowodowanie konkretnej szkody, a wystarczające jest, że 

zachowanie funkcjonariusza mogło wyrządzić szkodę. 

 

Konkludując, w przedmiotowej sprawie doszło do przekroczenia uprawnień przez 

Prezydenta Miasta Chełm poprzez złożenie wniosku o zmianę granic administracyjnych Miasta 

Chełm z naruszeniem przepisów ustawy, rozporządzenia, a także bez wymaganego 

upoważnienia Rady Miasta Chełm, co stanowi działanie na szkodę interesu publicznego. 

Działanie bez podstawy prawnej Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka, bez konsultacji z 

mieszkańcami, których zmiany miałyby bezpośrednio dotyczyć, ma na celu pozbawienie Gminy 

Chełm znacznej części terenów, a co za tym idzie utraty wpływów z danin publicznych i w 

konsekwencji brak możliwości realizacji ustawowych zadań gminy. Ze względu na historyczne 

uwarunkowania oraz zwarte zabudowania osadnicze podział Gminy i wcielenie poszczególnych 

jej terenów do miasta Chełm spowoduje zerwanie więzi społecznych oraz historycznych, co 

również świadczy o działaniu na szkodę interesu publicznego.  

 

Z poważaniem 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Chełm znak: GP.033.27.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

2. Pismo wojewody Lubelskiego skierowane do Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: PN-VII.0110.2.2021 z dnia 13 września 2021 r. 

 


