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WYROK
W IMIENIU RZE CZYPOSPOLITE I POLSKIE
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Dnia 05 lipca 2017 r.
Sąd Rejonolvy w Gizycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Protokolant

_

Przewodniczący _ SSR Bogdan Wałachowski

oksana Mądra, asyst' sędz. Jacek Maciuszewicz, st. sekr. sąd. Anna

Zebrowska, st' sekr. sąd. Urszula Ekstowicz, sekt. Anna Rogojsza
w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w

po rozpoznariu w dniu
19.Ol.2016

r.,

25.03.2016

18.09.2015

r.,

CF_

Janusza Wałach

r., 03.11.2015 r.,

L3.12.Ż016 r., 17.O2.2OI7

10.11.2015

r.,

r., II.I2.20I5

r.,

r.,24.03.2OI]

r.,

07.O3.2017

25.04.2017 r., 30.05.2017 r.,28.06.2017 r. sprawy

1.

r-Itlb
urodz.
.w GilD
syna H.llbi Cllpzd.Z,-

oskarżonego o to, ze:
W okresie od dnia 4 listopada 2010 r. do dnia 23 vłrześnia2OI3 r. w

I.

Ę!; w
bliżejnieokreślonejdacie,wzwiązkuzzapytaniemSE,'KĘ)
MO" z dnia 10.09.2013 r. o udzielenie informacji publicznej, jako ZA
w; Gł Gtprzekaczając swoje uprawnienia, antydatuj ąc sporządziŁ
dokument w postaci pisma z sygnaturą llfl
z datą ,,22.02.2OIO r."
kierowanego do 7G
GĘJ} il w WGz
wyraŻeniem zgody na
dysponowanie częŚcią działki nr I}, w kt rym to poświadczyłnieprawdę co do

przedmiotu wyraŻenia zgody i daty jego sporządzenia, gdy w rzęczywistościw
wymienionej dacie niniejsza dziaŁkaposiadała numer geodezyjny },
uwskazany
nrrmer geodezyjny otrzymaŁa zgodnie z Decyzją W;G|Ę) c||
z dnia
13.Iz.20I2 r. o zatwierdzeniu podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej nr
lD wprowadzając tym samym w błąd wymienione SItsl
co do

okolicznościmających istotne znaczenię prawne oraz działając w ten sposób na
szkodę interęsu publicznego

tj. o czyn zart.231$1

kkw zb. zart.271$1 kkw

zw. zart.11$2

kk

III. W dniu 31 maja 2013 roku w Gil} będąc funkcjonariuszem publicznym
zil)wtcł
C'il i osobą upowaznioną do rozpoznania cenowego o

wartości powyżej 3500 zŁ nie dopełniłswoich obowiązków w ten sposób, ze nie
zastosował się do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówięń
publicznych (Dz. U 2010 nr 113' poz.759, z poŹn. zm.) oruz zarządzenia Wf,
Gń G;
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ramowych procedur
ustalania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości kwoty i4 000 euro podczas przeprowadzeniarozpoznania cęnowęgo
w celu zamówienia ptzez qałwIrTT| wynajęcia statku wrM z cateringiem po
Jeziotze NilDw
dniach 7-9 częrwca 201'3 roku ok. 4 godzin, posiadającym
historię białej floty o wartościszacunkowej w zŁotych 4 878,05 zł netto, w euro
I2I3,57 euro i zanięchał zaproszenia do złoŻenia ofert co najmniej dwóch
wykonawców lub ustalenia telefonicznie, faxem hsb za pośrednictwem łączności
internetowej jaka jest oferta na realizację zamówienia u co najmniej dwóch
wykonawcow oraz poświadczyłnieprawdę w notatce Ztozpoznania cenowego' ze w
celu ustalenia dostępności podmiotów świadczących powyższą usługę oraz ceny za
udzielęnie tej usługi dokonał rczpoznartia cenowego poprzez przeg|ądanie stron
internetowych i rozmowy telefoniczne z lokalnymi przewoźnikami posiadającymi
statki m. in. ,,BflD GG
P-K-DGtoraZ,że
usługę na
qD\/qnze
terenie wf,J
względu na szczególny charaktęr zamówienia
świadczy tylko I-,,W.lIIp
WjD ul. D- l podczas gdy nie
przeprowadziłrozmów telefonicznych z innymi przewoŹnikami, a usłrrgę świadczą i
inne podmioty ograniczając w ten sposób rozpoznanie cenowe do złoŻsniajedynie
oferty z ceną
netto 5 550 zł i uniemoŻliwiając innym podmiotom góspodarczym zŁoŻenie ofert
oraz tzyskania dla Gw;| korzystniejszej cenowo oferty, w następstwie
czego tego samego dnia, tj. 31 maja 2013 roku działając z upowłŻtięnia Wr{l

przezs,,w.flE'

GpO, Sillt)WnĘul. DDl

G-G*AĘSrepodpisał
Siil}umowę

GIXGTt

tj. o cryn
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GtD

zlecenia na wykonanie zamówionej usługi, czym'dział.ałna szkodę

zart.231$lkkw zb. zart.27l$lkkw

zvy.

zart.11g2kk

W dniu 30 sierpnia 2013 roku w Giżycku będąc funkcjonariuszem publicznym

ZmwdFGĘ

G-i

osobą upoważnioną do rozpoznania cenowego o
wartości powyżej 3 500 zł nię dopełniłswoich obowipków w ten sposób, że nię
zastosował się do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz' U. 2010 nr l13,poz.'/59,zpóŻn' zm.) orazzarządzenia
z dnla 28 stycznia 201'0 roku w sprawie ramowych procedur ustalania zamówień
publicznych o wartościszacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty
14 000 euro podczas plzeprowadzenia rozpoznania cenowego w celu zamówienia
przęz
statku
cateringiem po Jeziorze
dniach 6-9 wrzeŚnia 2013 roku, posiadającym historię białej floty o wartości
szacunkowej zamówieniaw złotych 10569,1I zŁnetto, w euro 13 000 euro netto i
zarlięchał zaproszenia do zŁoŻenia ofert co najmniej dwóch wykonawców lub

WLGQ

cłar''ynajęcia

*iru
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ustalenia telefonicznie, faxem Lub za pośrednictwem łącznościinternetowej jaka jest
oferta na rcalizację zamówienia u co najmniej dwóch wykonawców oIaz
poświadczyłnieprawdę w notatce z rozpoznania cenowego, że w celu ustalenia
dostępnościpodmiotów świadczących powyŻszą usługę oraz ceny za udzielenie tej
usługi dokonał rozpoznania cęnowego popruęZ przeglądanie stron internetowych i
rozmowy telefoniczne z lokalnymi przewoźnikami posiadającymi statki m.in.
Pl K-IlG*l
oraz, Że usługę na teręnie
,,Bl!ł' GF,
\łnt Jal) N4nr3 ze względu na szczególny charakter zamówienia
świadczy tylko llll
Wt
podczas gdy nie
ul. D|Ir
,,Wff
przeprowadził rozmow telefonicznych z innymi przewożnikami, a usługę świadcząi
inne podmioty ograniczając w ten sposób rozpoznanie cenowe do złożenia jedynie
przez
ul.
oferty z ceną
netto 1I375 zł i uniemożliwiając innym podmiotom gospodarczym złoŻenie ofert
oraz uzyskanie dla G4| Gł
korzystniejszej cenowo oferty, w następstwie
czego tego samego dnia, tj. 30 sierpnia 2013 roku działając z upoważnienia VlilJ
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zlecenia na wykonanie zamówionej usługi, czym działałna szkodę

tj. o czyn zart.231$1kk w

zb.zart.2Tl$lkk w zlv.zart.l1$2kk

a nadto:
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W okresię od dnia 4 listopada Ż010 r. do dnia 8 lipca 20II r. w Wgm.
C'[lL jako reprezerftujący inwestora M' rr Sp. z o.o. w olll
pełnomocnik zgodnie z upowaŻnieniem z dnia 17.12.2009 r. w ramach realizacji

P1H Z#,,Ę!|!l'

przebudowy budynku handlowo_usługowego
w
nadzorując te prace budowlane nie posiadając prawa do dysponowania na
cele budowlane działką nr geodezyjnyJ}oraz
a takŻe
wbrew przepisom ustawy i pozwoleniu na budowę zgodnie z decyzją
dnia24.03.20l0 r. wykonał prace budowlane
polegające na wybudowaniu drewnianego tarasu oraz nawierzchni utwardzonej

W.f

Pfrv

nĘobręb Wib

GIl

nrJ-z

brukiem oraz wyremontowaniu betonowego mola przy budynku

zr:l!łt,,E!3'
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tj'oczyn"?,]iśl.Y':-":ło:rł?.'xy.\:rtł',il;ll][]Budowlane
1.

T|arilI

oskarżonego
uznaje za winnego popełnienia wszystkich
zarzlJcanych mu czyn w, ptzy ęZym czyny II i ru po słowach ,,W
uzupeŁnia o zapis ,,w ce7u osiągnięciakorzyści mEątkowej", Oraz zapis w czynie
II ,,z ceną nętto 5 550 zł" zastępuje zapisem ,,z ceną netto 5 5OO zł- i kwalifikuje
kaŻdy z aft. 231$2 kk w zb. z art' 27I$3 kk w zw. z art. 11$2 kk i za to skazuje
go:

GD''

-

2.

zaczyn zpkt I napodstawie art.231$1 kk wzb. zart.27I$1 kk w zw.zart,
11$3 kk' przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 27I5I l<kw zw, z art.
1 1$3 kk na karę 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności;
- za czyny z pvśII i m ustalając, że stanowią one ciąg przestępstw określonyw
art. 9I$1 kk l' za to na podstawie art. Ż3Is2 kk w zb. z art. Ż7Is3 kk w zw. z
art. 11$2 kk w zw. z art.9I$1 kk, przyjmując za podstawę wymiaru kary art.
23152 kkwzw. zart. 11$3 kk w zw.zart.9I$1 kk w zw.zart.33g2 i 3 kk
na karę roku pozbawienia wolnościi grzy\,Vnę w wymiarze 100 (sto) stawek
dziennych ustalając, Że stawka dzięnna odpowiada kwocie 30 (trzydzieści) zł'
Na podstawie art. 85 kk, art. 86$1 kk w zw. z art. 9I$2 kk w zw. z art. 4$1 kk
jako karę Łączną pozbawienia wolności wobec oskarżonego T. JtD
orzęka rok pozbawienia wolności.

3. Napodstawieart.69$1

i2|<k, art.70$1 pkt 1kkwZw. znt.4$I kkwykonanię
orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2
(dwa) lat.

4.ZasądzaodoskarżonegoT.ĘrnaIzęc,ZSkarbuPaństwatytułem
częściowejopłaty i pozostałych kosztów sądowych 600,00 (sześóset) zł w
5.

6.

pozostałej częścigo zwalnia.
W zakresie czynu zarzucanego oskarzonemu MĘBG
ustala, że w
okresie od dnia 4 listopada 2010 r. do dnia 8 lipca 20II r. w Wźlllgm.
jako reprezentujący inwestora M4l}r
Gfi
Sp. z o.o. w oĘb
pełnomocnik' zgodnie z upowaŻnięniem z dnia 17.12.2009 r. oraz jako
wykonawca w ramach społki Ril|}
Sp' z o.o. przebudowy budynku
handlowo-usługowego Pfil
Ze
w WiNIl_ na
,,Fłl
budowę, której uzyskał pozwolenie na budowę z dnia24.03.2010 r. Nr D
wykonał roboty budowlane polegające na wybudowaniu drewnianego tarasu na
działcę rr
i remoncie ndwięrzchni częścidziaŁki
popruez utwardzenie
jej kostką brukową i grysem bez uzyskania zmiany
pozwolenia na
decyzji
budowę pierwotnie dotyczącego obiektu na działce
oraz wykonał remont
nawierzchni betonowego molo a działce *bez
zgłoszenia,
czym dopuściłsię
czynuzart.90 Ustawy zdnta07.A7.1994 r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U. 22013
t. poz. 1409 zpóżn. zm.) t na podstawie art. 66$1 i 2IĄ<, art.67$1 i 3 kkw zw. z
art. 4$1 kk postępowanie karne wobec M' B,firwarunkowo uInarzana okres
próby roku i zobowiązląe go do uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie
1'000,00 (eden tysiąc) zł na rzęcz Fvrtduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencj arnej .
Zasądza od MDB{E
na tzęcz Skarbu Państwa tytułem opłaty 100,00
(sto) zł oraz częścipozostałych kosztów sądowych kwotę 4 800,00 (cztery
tysiące) zł, ptzy czym w pozostałej częścizwalnia go'
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