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Henryk Mazurkiewicz

"ń7 nawiązaniu do moich wystąpień podczas sesji w dniu 25 kwietnia 213 roku, w związku

z faktem, iż moje wypowiedzi były co chwilę przerywane, a mikrofon był wyłączanY, niniejszVm raz

jeszcze przedstawiam treść mojego zapytania kierowanego do StarostY Stefańskiego

i treści złożonej ustnie skargi:

Zapytanie:

powiat Brzeski w grudniu 20].0 roku zawarł z Kancelarią Adwokacką w Oławie dwie odrębne

umowy na usługi prawne, obie miały dotyczyć spraw prowadzonych przeciwko Panu Januszowi

Jakubów. Na podstawie wyżej wymienionych umów, na Starostwo Powiatowe W Brzegu

wystawione zostały dwie faktury. Pierwsza dotyczyła obsługi prawnej w sprawie o ochronę dóbr

osobistych przeciwko J. Jakubów i opiewała na kwotę gJ60 zł. Druga natomiast miała dotYczYĆ

złożenia prywatnego aktu oskarżenia przeciwko J. Jakubów. Obie fakturY zostałY Przez Starostwo

powiatowe zapłacone w styczniu żo!7 roku. Mając na uwadze powyższe, zwracam się

z następującymi zapytaniami :

Czy przedstawiona przezemnie podczas sesji w dniu ż5.04.żOI3 r, sprawa prowadzona pod

sygn. akt l c 163/10, była przedmiotem umowy zawartej w dniu 16 grudnia 2010 roku

w Oławie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Kancelarią Adwokacką, na usługę prawną

polegającą na zastępstwie procesowym o ochronę dóbr osobistych przeciwko Januszowi

Jakubów przed sądem l i ll instancji?

Czyje dobra osobiste i w jakim okresie w opisanej powyżej sprawie (sygn. akt l C L63lI0|

zostały naruszone] Macieja Stefańskiego w latach np. 1998, 2OOO, 2006, czy jak podaje Pan

Stefański w odpowiedzi z dnia 4 kwietnia 20].3 roku, Powiatu Brzeskiego,

Skarga:

Składam skargę na działanie Starosty i zbadanie przez Radę Powiatu (radnYch) W

ustawowym terminie, czy wydatkowane kwoty na podstawie podpisanych przez Macieja

Stefańskiego umów z Kancelarią Adwokacką w Oławie na prowadzenie sPraw : karnej i cYwilnej

przeciwko Januszowi Jakubów, opiewających łącznie na kwotę 17.080 zł, zostałY wYPłacone z

zachowaniem zasad legalności, celowości, dysponowania publicznymi Pieniędzmi? CzY nie zostałY

one wydane niezgodnie z prawem? Czy nie zostały one wydane niezgodnie z interesem Powiatu?

Czy nie zostały wydane na prywatne cele ?
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