
REZOLUCJA Nr 173/XXXIV/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie stanowiska w przedmiocie umorzenia przez Prokuratora Okręgowego w Płocku

śledztwa  o sygn. akt V Ds. 54/14/S

Na podstawie § 56 ust. 1 Uchwały nr 45/VI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca

2007r.  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Miasta  Gostynina  –  Rada  Miejska  podnosi,  co

następuje:

§ 1

1. Rada  Miejska  w  Gostyninie  wraz  z  Burmistrzem,  wyraża  głębokie  zaniepokojenie

umorzeniem w dniu 08 kwietnia  2016 r.  przez Prokuratora  Okręgowego w Płocku

śledztwa o sygnaturze akt V Ds. 54/14/S, dotyczącego nieprawidłowości przy realizacji

inwestycji  „Centralny  Park  Rekreacji,  Balneologii,  Turystyki  i  Wypoczynku  –  Termy

Gostynińskie”,  na  skutek  których  to  nieprawidłowości  Gmina  Miasta  Gostynina

poniosła  szkodę  w  rozmiarze  nie  mniejszym  niż  7.665.001,30  zł.  Rada  Miejska

oświadcza,  że  również nie zgadza się  z  decyzją Prokuratora Okręgowego w Płocku

i uważa za niedopuszczalną sytuację, by osoby winne działań lub zaniechań, które

wyrządziły Gminie Miasta Gostynina ogromną szkodę nie poniosły ich prawnokarnych

konsekwencji. 

2. Rada  Miejska  w  Gostyninie  deklaruje  poparcie  dla  wszelkich  działań  prawnych

podejmowanych  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina,  zmierzających  do  wzruszenia

postanowienia  Prokuratora  Okręgowego  w  Płocku  z  dnia  08  kwietnia  2016  r.  i

pociągnięcia osób, których działania lub zaniechania, w związku z realizacją inwestycji

„Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku – Termy Gostynińskie”,

wyrządziły Gminie Miasta Gostynina szkodę, do odpowiedzialności karnej. 

§2



Rada  Miejska  w  Gostyninie  zwraca  się  do  Prokuratora  Generalnego,  by  w  ramach

przysługujących  mu  uprawnień  doprowadził  do  uchylenia  postanowienia   Prokuratora

Okręgowego w Płocku dotyczącego umorzenia śledztwa o sygnaturze akt V Ds. 54/14/S oraz

pociągnięcia  osób,  których  działania  lub  zaniechania  w  związku  z  realizacją  inwestycji

„Centralny  Park  Rekreacji,  Balneologii,  Turystyki  i  Wypoczynku  –  Termy  Gostynińskie”

wyrządziły Gminie Miasta Gostynina szkodę, do odpowiedzialności karnej. 

§ 3 

Rada Miejska w Gostyninie upoważnia Burmistrza Miasta Gostynina do przesłania niniejszej

rezolucji Prokuratorowi Generalnemu. 

§ 4

Rezolucja podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5

Rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Markus


