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Na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Porviatu Brzeskiego stanowiącego zalącznik do uchwały

Nr V/|2199 Rady Polviatu Brzeskiego z dnia28 stycznia 1999 r. w sprawie uchrvalenia Statutrr Po-

wiatu Brzeskiego (Dz.Uru. Woj. Op. z2008 r,. Nr 81, poz.2007 olazz 2009 r. Nr 58, poz. 960), od-

powiadając na Pana interpelację dotyczącą wydatkowania kwoty 17 080 zł na zastępstwo

pfocesowe, zŁożoną21 nrarca ż0I3 r. na sesji Rady Porviattt Brzeskiego, a przekazanąStaloście Po-

r.viafu Brzeskiego pisemnie 26 marca2}l3 r., irrformuję, co rrastępuje.

Starostwo Powiatowe w Brzegu. unając, że rozpowszęchnianie w toku samorząclowej karn-

panii wyborczej w 2010 r. na terenie Brzegu ulotek w;,,borczych przez Pana Janusza Iaktlbowa za-

wierającyclr ru.in. postulat ,,ulłócenia korupcji i naduĄć ,|1) tlł,zędach i jednostkach

organizacyjnych Starosnła Powiatolvego,ńl Brzegu" __ naruszyło clobra osobiste Powiatu Brzeskie-

L-' go (art. 43 Kodeksu cywilnego) oraz stanorviło pomówienie P<lwiatu Brzeskiego (art.2I2 § 2 Ko-

. deksu kamego), zleciło adwokat Joannię Pałvłowskiej-Kelm plowadzenie w imieniu Starostwa

Powiatowego rv Brzegu wlnikającej z tegrr czynu spra\ĄT cywilnej i kanrej. To też było ich przed-

miotem. Przeciwko Panu Januszoivi Jakubowowi składano zawiadomienie o rrrozliwości popełnie-

nia przestępstwa, Ńt oskarżenia pryr.vatnego (rv którym oskarzycielem prywatnym był Powiat

Brzeski posiadający osobow-ość prarłną), jak równiez powództlvo w sprawie cywilnej.

Kierowrrikiem jednostki budzetowej, jaką jest Stalostlvo Powiatowe w Brzegu, uptrwaznicl-

nynrnamocy art,34 ust. l iaft.35 ust.2ustarł-y" zdnia 5 częrwca 1998 r. o samorządziepolviato-

wym (Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz. 1592, z późn, znr.) do składania oświadczeń rvoli zwią,zanych

z obsługątej jednostki, jest Starosta Połviatu Brzeskiego, W związku zĘrr', zlecenie czynności pro-
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ce§owych nie mieściło się w zakresie kompetencji Zarządu Powiatu Brzeskiego, dlatego też

nie było przekarywane Radzie Powiafu Brzeskiego w sprawozdaniach zptac zarząful

Sprawa zakończyła się ugodą pojednawczą której treść opublikowano w prasie, a w której

Pan Janusz Jakubów wycofał się z ww. twierdzeń i pokrył kosźy procesowe, a Staro$wo Powiato-

we w Brzegu odstąliło od dochodzeńaod niego odpowiedzialności w sądzie.
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Otrzymują:
adresat;
Przewodniczący Rady Powiafu Brzeskiego (do wiadomości) + Biuro Rady Powiafu (ad aeta);

3) Wydział Organizacyjno-Prawny (kopia Bc stosownie do § 9 ust. 2 instrŃcji kancelaryjnej).
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