Wrocław, 4 października 2018 r.
Prokuratura Okręgowa w Wrocławiu
Ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

Zawiadamiająca: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
ul. Szewska 75/77 lok. 34
50-121 Wrocław

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Na podstawie art. 304 § 1 kpk zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa
stypizowanego w art. 231 § 2 kk przez:
&

&

&

radnych sejmiku Województwa Dolnośląskiego, którzy głosowali za przeznaczeniem
na rzecz stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna środków publicznych, a którzy
w chwili obecnej kandydują w wyborach samorządowych w ramach komitetów
wyborczych popieranych przez Ruch Bezpartyjni Samorządowcy;
Roberta Raczyńskiego (prezydenta Lubina), Krystiana Kosztyłę (burmistrza
Ścinawy), Milana Usaka (burmistrza Siechnic), Adama Myrdę (starostę powiatu
Lubińskiego);
Innych samorządowców z terenu Województwa Dolnośląskiego, którzy podejmowali
decyzje o przeznaczeniu środków publicznych (samorządowych) na rzecz
stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, a którzy w chwili obecnej kandydują w
wyborach samorządowych w ramach komitetów wyborczych popieranych przez
Ruch Bezpartyjni Samorządowcy.

Jednocześnie wnoszę o:
1. Zwrócenie się do zarządu stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna (Rynek 17,
59-330 Ścinawa) o wskazanie jednostek samorządu terytorialnego, które przekazały
środki finansowe na rzecz tego stowarzyszenia
2. Zwrócenie się do jednostek samorządu terytorialnego, które przekazały środki
finansowe na rzecz stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna o przesłanie decyzji
(uchwał, decyzji organów zarządzających), skutkujących przekazaniem środków
stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna oraz przesłanie imiennych wyników
głosowania oraz protokołów z posiedzeń organów, obejmujących dyskusję nad tą
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inicjatywą, jeśli decyzje te były podejmowane kolektywnie (np. w drodze podjęcia
uchwały)
3. Przesłuchanie przedstawicieli stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna na
okoliczność przyczyn sfinansowania przez to stowarzyszenie kampanii billboardowej
„Partyjny czy bezpartyjny Samorząd”, przyczyn wyboru takiego właśnie działania oraz
na okoliczność czy stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna podejmowała inne
działania od swojego powstania oraz jakie są źródła finansowania stowarzyszenia.

Uzasadnienie
Zgodnie z doniesieniami medialnymi, których wydruki i kopie załączam, w lutym 2018 r.
sejmik województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu 600 tys, zł na rzecz
stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. Podobnie samorządowcy z innych jednostek
samorządu terytorialnego na terenie województwa Dolnośląskiego podjęli decyzje o
dofinansowaniu tego stowarzyszenia (miasto Lubin, powiat lubiński i gminy Siechnice i

Ścinawa).
We wrześniu 2018 r. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna przeprowadziło
kampanią polegającą na wywieszeniu w szeregu miast Dolnego Śląska billboardów o
treści „Partyjny czy bezpartyjny Samorząd”. Przy słowach „partyjny” oraz
„bezpartyjny” znajdują się kratki przypominające kratki do głosowania. Billboardy te
wyglądają jak materiały wyborcze komitetów wyborczych związanych z Ruchem
Bezpartyjni Samorządowcy, choć nie są finansowane przez odpowiednie komitety
wyborcze.
Co więcej de facto zostały one sfinansowane przez samorząd województwa
Dolnośląskiego oraz inne samorządy tego województwa, gdyż środki na
sfinansowanie tej kampanii stowarzyszenia pochodziły z dotacji przekazanych przez
jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto zgodnie z wiedzą zawiadamiającej,
kampania billboardowa jest jedynym działaniem, które podjęło stowarzyszenie.
Wiele osób, które głosowały za przeznaczaniem środków publicznych na rzecz
stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna lub też podejmowały takie decyzje
jednoosobowo w chwili obecnej kandyduje w wyborach samorządowych z ramienia
komitetów wyborczych związanych z Ruchem Bezpartyjni Samorządowcy.
Oznacza to, ze środków samorządu województwa Dolnośląskiego i innych jednostek
samorządu terytorialnego została sfinansowana kampania wyborcza osób
powiązanych z Ruchem Bezpartyjni Samorządowcy. Bowiem treść kampanii
bilboardowej jednoznacznie kojarzy się z kandydatami popieranymi przez ten ruch.
Finansowanie kampanii wyborczej ze środków publicznych nie leży ani w
kompetencjach ani w interesie jednostek samorządu terytorialnego. A ponieważ
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decyzje o przeznaczeniu środków publicznych na rzecz Stowarzyszenia
Rzeczpospolita Samorządna podjęły osoby kandydujące w wyborach
samorządowych należy uznać, że przekroczyły one swoje uprawnienia (maja prawo
wydatkować środki publiczne na cele publiczne, a nie na finansowanie własnej
kampanii wyborczej), działając na szkodę interesu publicznego (uszczuplając zasoby
finansowe jednostek samorządu terytorialnego) i to w celu osiągnięcia zarówno
korzyści majątkowej (uzyskanie dodatkowych środków na kampanię wyborczą) jak i
osobistej (prowadzenie kampanii wyborczej). Powyższe jest w szczególności
widoczne gdy chodzi o osoby pełniące funkcję członków zarządu stowarzyszenia
Rzeczpospolita Samorządna. One bowiem decydowały nie tylko o przeznaczeniu
dotacji ze środków samorządu terytorialnego (jako radni i organy wykonawcze
jednostek samorządu terytorialnego) na rzecz stowarzyszenia, ale też decydowały o
działaniach Rzeczpospolitej Samorządnej i o ostatecznym kształcie kampanii
billboardowej (jako członkowie zarządu stowarzyszenia)
Opisane wyżej zachowanie wyczerpuje znamiona art. 231 § 2 kodeksu karnego,
wobec czego asadnym jest wszczęcie postępowania w niniejszej sprawie..

…………………………………….

Załączniki:
1. Wydruki materiałów prasowych
2. Wydruk KRS stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna
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