Sygn. akt II K 29/19
PR 1 Ds. 13.2019

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 kwietnia 2019 roku
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim w II Wydziale Karny w składzie:
Przewodnicząca: SSR Justyna Lewandowska
Protokolant: Kinga Latoch
Prokurator: bez udziału
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. sprawy:
W. P., syna J. i S. z d. F.
urodzonego w dniu (...) w G.
oskarżonego o to, że:
w dniu 12 grudnia 2018 r. w G., woj. (...) stosował groźbę bezprawną wobec funkcjonariuszy Policji w osobach asp. K.
S. i st. post. Ł. U., podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, grożąc pozbawieniem życia, a
także znieważył ww. funkcjonariuszy słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe i wulgarne, podczas i w związku
z pełnieniem przez nich czynności służbowych
tj. o czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
orzeka:
1. oskarżonego W. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 224 § 2 kk w zb.
z art. 226 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk skazuje go a na podstawie art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza
mu karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
2. na podstawie art. 63 § 1 i 5 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej w punkcie 1. wyroku kary ograniczenia
wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od dnia 12 grudnia 2018 roku od godziny
21:30 do dnia 13 grudnia 2018 roku do godziny 14:20 przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności
jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności;
3. a podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt)
złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych, w tym 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

