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PPtżDyZ70.2021

POSTANOWIENIE

o umorzehiu śIedztwa -@
Dnia a4.03.2a2| r.

Rafał Augustyniak - prokurator

(imię nazwisko i stanowisko)

Prokuratury Rejonor,vej w Żarach

w sprawie=pfz€ei.#ko-*) z, zawiadomienia A, S,.

arr. 296cS1 kk i inne

z dnia 19.02,2020 t. o czyt z

rn@stawieat ++§+17§ 1pkt 2 ,ffi Ęk*)

postanorvil:

1, umorzyć śleclztrł,o - dee#ie *) w sprawie działań lv latach 2015-2019 w Zarach

prezesa społki ,z o.o. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żarach polegającyclr na

nadużyciu udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienitt ciążącego na nim obowiązku

rł, wvniku czego w-yrzadził lv/w spółce znaczną szkodę majątkową tj. o czyn z art.

296§1 kk - borviem czyn nie zawiera znamion cz},nu zabronionego - art. 17§1 pkt.2

kpk

ż. tłeh},łió średe]< zapobiegarvez,v zastosorvał+y

postałłotvienienł Proktłratgr

@ta+i-'l
'|, łłe]ły,lić postan+wienie z dnia łv przedłłrioeic z

) niepolrzebne Skreśl c
Msi p post 23 - postanowienie o umorzen u śledziwa * dochodzenie
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] UZASADNIENIE
]]

i

l Do tutejszej prokuratury r,r,płynęło zalviadomienia A. S, dotyczące

I irieprawidłor,vości w zarządzaniu spółki z o.o, Zakład Gospodarki Mieszkarriowej w Żarach
:,,:' przez prezesa rv/rv społki Krz.vsztofla Tugę w okresie od 2015 do 2019 roku.

1 W treści zawiadomienia, A, S, \Ęvmieniła imiennie osoby zatrr"rdnionei*
r,v/rv spółce. od ktorych miała trzl,skać informacje o dokonanych przez Krzysztofa Tugę

przeslępstwacll rra szkodę społki z o.o. Zakład, Gospodarki Mieszkaniowej w Żarach. Z jej

zeznatijak i zalviadon"rienia rvynika, ż,e A , S , nie była bezpośrednim ślviadkiem

zadn_vch opisanych zdarzeń a jej rviedza ma wynikać w,yłącznie z trdzielonych przez

rvskazane r,v zar,viadomieniu o s o by irrformacj i.

W toku rvszczętego śledzt,,va przesłuchano wskazane osoby, które to kategorycznie

zaprzeczyły podanym ptzez A, S,

zadnych niepral,vidłow-ościach jej nie informowały. Tym samym żadne z ujarvnionych przez

zar,vi aclami aj ąc i1,,prze stgpstrł'' nie zostirlo udorvodnione.

Dlatego tęż należńo umorzyć niniej sze śledztwo.

.i,,l,

liłi },:io
Pouczenie:
l. Na powyższe postanorr,ienie przysługu.ie zażalcnie do sądu

325a k.p.k. oriiz iirt. -165 § 2 k.p.k.):
rvlirścirvego do rozpoznania Spra}vy § 1a k.p.k., ań.

- Stronom proceSo\\},ln.
- instytuc.ii państrł,orvc"j lub samorzllcio*,c.i. która z,}oż,x,la zarviaclomienie o przcstgpst\vic.
- osobje. która ziozl,ła zarł,iłdollienie o prlestępst\vic określonynr rv art.228-231. art.233. art,235. art.236. art.245. art.

)10-277. art, 278_29"ł 1ub *, art. 29ó-]06 Krlticksu karnego. .|cżcii postępilri,anic kame wszczęto u' rv5'niku jej

zari,iai]olnicnia. a rrskutck tcgo prz-estępstrra dtlszlo clo llaruszeniajej prarv,

Sąc1 llloże utrzvtllirć \\, lllocv zaskarzclnc postxllo\\,ienie lrrb uch1.,iić.ie i przekazać sprarr,ę prokuratororvi celern rvy.iaŚnienia

rvskazirn\ch okoliczności bąclz przeprowacjzenia rrskazanl,ch czl,nnclści (art.330 § l k.p.k.).
.Icżeli prokurator nadal nie zna.jdzie pocislltil cio rvniesicnia aktu oskarzenia rvyda.jc ponorvnie postlnorr ienie o jego

rttlorzeniu. iub odll.orrie. które to pocllega zaskarżeniu cio prokuratora nadrzędncgo (art./ 3305\2kpk). Pokrzyrvdzony. który
lr,r,korzlstał Lrprltri,llienia przcrliclz_ialre w arr. ]]0§2 kpk. nioże lv takinl przvpadku ri,nieść akt oskarzenia do sądu W tcrminie
lniesiąca od clat_v cloręczenia zarviadonlienia cl ptlstanolvietliu prokurirtora nirdrzędtlego o utrzynraniu w moc}'zaskarŻonego
postanrlrvicnia. Akt oskarzenia rvinicn spełniac rvvmogi określone lv art. 55 s\ 1 i2 k.p.k.
lrlnv ptlkrzl,rvdzon},t),m sam)m cz},nem może az do rozpoczooia przervr.lclu sądorvego na I,ozpraw'ie głórvne.j prz;-łączyĆ się
clo postęporvallia (art. 55 § 3 k p.k,)
2. Llprali,nionym do złozenia zażalęnitt. o którym nlowa \\,art. ]06 § la k.p,k., przysiu,euje prar.r,o przejrzenia akt sprarvY (afi.

306 § lb l<.p,k,).

3. l\-a ]]ostano\vienie co clo ciolvoclórv rzeczorr,rch zażaienie przysługuje stronojn oraz osobie. od które.j odebrano przedmiotY
lLrb która zgiosila do nich roszczenie (art. 323 i\ 2 k,p.k,).
].\V sprarvach z oskarzenia pr\,§,atnego zazalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania
prz),g0to\Va\\,czego roZp{JZna.je prokurator nailrzeclttr,. jeżeii postanoWienie zapadło z urvagi Ila brak interesu społecznego rv

sciganiu z urzędu spli}wcy 1art, 465 § 2a k.p k.)
5, Zażalenie rvnosi się za pośrednicttveIn prokuratora. któr1" rvl,dał postanorvienie. Tcrll.irr do rvniesienia zazalenia rvr"nosi 7

dni od dat1, doręczerlia odpisu postanolvie nia i.icst zarvitl,. Zaż,a|ęnie rvniesione po upłl,rvie tęgo terminu _jest bezskutecznc
(an. l22 r\ l i2. art. 460 k.p.k.),



106 kpk, t40, 306 § 1a i 325a*) kpk odpis postanowienia doręczyć:

nhi-oi\t,./.on 'adolnic'',...,.k")
3. O uch1,lcniu środka zapobiegawczego .... zawli

(określić jego rodzaj)
4. Stosorvłnie do lrt.305 § 1 kpk zarviadomić osobę składającą zarviadomienie o przestępstlvie, jeŻeli

uprarł,nioną do zlożenia zażalenia na podstalvie art.306 § la pkt J kpk *) 1i*xl

5, P(, tlirt'il\\ (,ll,.lcllictliLt .ii purtlIloir icltil:

- lla zasaciziel art, 21 § 1 kpk zaw,iaclomić o Lllnorzertiu śledziwa - dochodzenia+)

- zarliadomić o uch;,ierriu postanowienia o zabezpieczcniu

któretlu przekazano to postallo\\,ienie do rvl,konan i a"]

nie jest

pode_j rzanego(e_j )x 
r k* +)

ej) ZGM sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

) pełnomocnikolł,i pokrzylvdzonego(e_j )x)

) ł*s+łucj| ]


