Prezes Sądu Rejonowego w Brzesku
ul. Kościuszki 2 0 , 3 2 - 8 0 0 Brzesko tel. 014 66 46 122, fax 014 66 4 6 102

Brzesko, dnia 21.08.2017 r.
Adm.-0144-15/17
Pani
Katarzyna Batko - Tołuć
Pan
Bartosz Wilk
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchgog Polska

W odpowiedzi na wniosek przesłany e-mailem w dniu 16 sierpnia 2017 r.
informuję, że w Prezes Sądu Rejonowego w Brzesku nie prowadzi kalendarza spotkań.
W każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00 Prezes Sądu przyjmuje
interesantów w sprawach skarg i wniosków.
W 2017 r. tut. Sądzie nie było spraw o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego.
W załączeniu przesyłam :
1/. wykaz umów zawartych w imieniu tut.Sądu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31
lipca 2017 r.
2/. skany orzeczeń zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu
karnego.

Prezes
Sądu Rejonowego w Brzesku

Aa

DM^A-

SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

Rejestr umów zawartych w 2017 r.
Sąd Rejonowy w Brzesku

L.p.

Data zawarcia
umowy

Przedmiot umowy

Strona umowy

Okres obowią; ywania umowy

"PMComputers" Przemysław Musiał
Lipnica Dolna 257, 32-724 Lipnica
Murowana

02.01.2017 r.- 30.06.2017 r.

1.

02.01.2017 r.

Obsługa informatyczna jednostk

2.

19.01.2017 r.

Usługa dostępu do sieci Internet

3.

19.01.2017 r.

Usługi telekomunikacyjne

4.

23.01.2017 r.

Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony
danych osobowych oraz pełnienie funkcji
ABI

5.

24.01.2017 r.

Obsługa serwisowa oprogramowania księgi
należności sądowych

6.

01.03.2017 r.

20.03.2017 r.

814,80 zł

"Perfectinfo" 1 aweł Maliszewski
05-270 Marki, ul. Skowronia 32

01.02.2017 r.-31.01.2018 r.

11.985,12 zł

Zakład Projektowania Systemów
Komputerowych "OrCom" s.j.
02-387 Warszawa, ul. Lirowa 27

24.01.2017 r.-31.12.2017 r.

5.166,00

01.03.2017 r. 31.12.2017 r.

6.642,00 zł

01.04.2017 r. - 31.03.2018 r.

90.177,84 zł

01.06.2017 r.-31.10.2017 r.

38.805,27 zł

08.06.2017 r. -31.07.2017 r.

120.649,24 zł

14.06.2017 r.-31.12.2017 r.

6.461,60 zł

14.06.2017 r. • 15.08.2017 r.

15.746,00 zł

04.07.2017 r. -31.07.2017 r.

3.760,00 zł

04.07.2017 r.-31.12.2017 r.

stawka godzinowa
(43,05 zł/h)

01.08.2017 r. -31.12.2017 r.

1.230,00 zł

01.08.2017 r. -31.12.2017 r.

4.800,00 zł

Wolters Kluwer S.A.

8.

01.06.2017 r.

Wykonanie usługi porządkowania i
archiwizacji dokumentacji archiwalnej i
niearchiwalnej

9.

08.06.2017 r.

Remont pomieszczeń biurowych

(43,05 zł/h)

01.02.2017 r.-31.01.2019 r.

"Orange Polska" S.A.
02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

komunikacyjnych

stawka godzinowa

2.361,60 zł

OMEGA
pomieszczeń biurowych oraz ciągów

(brutto)

01.02.2017 r.-31.01.2019 r.

02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160

Dostęp do systemu informacji prawnej LEX
Kompleksowa usługa sprzątania

7.

"Orange Polska" S.A.

Wartość umowy

P.U.H. "J&J" Marta Torbus
32-300 Olkusz, ul. Długa 134
"Arteria Document Solutions" Sp. z o.o.
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A
Przedsiębiorstwo Budowlane "Albud"
Aleksander Dziadkowiec
32-400 Myślenice, ul. Daszyńskiego 61B

Usługa serwisu i wsparcia technicznego
10.

14.06.2017 r.

sprzętu Systemu Cyfrowej Rejestracji
Rozpraw Sądowych

11.

14.06.2017 r.

Usługa zagospodarowania terenó
zielonych przy budynku Sądu

12.

04.07.2017 r.

Dostawa zasilaczy awaryjnych UP S

13.

04.07.2017 r.

Obsługa informatyczna jednostki

"Comarch Polska" S.A.
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 39A
Firma Rozrywkowo - Usługowa "Czerna
Eskada" Maria Czernek
Łęka Siedlecka 8, 33-130 Radłów
"Ciimax" Sp. z o.o.
Sterkowiec, ul. Akacjowa 15, 32-823
Szczepanów
"PMComputers" Przemysław Musiał

14.

13.07.2017 r.

Opieka serwisowa oprogramowania SAWA

15.

01.08.2017 r.

Utrzymanie terenów zielonych

Lipnica Dolna 257, 32-724 Lipnica
Murowana
"Currenc a" Sp. z o.o.
81-853 Sopot Al. Niepodległości 703A
Firma Rozrywkowo - Usługowa "Czerna
Eskada" Maria Czernek
Lęł a Siedlecka 8, 33-130 Radłów

Sygn. akt II K 181/17

POSTANOWIENIE
Dnia 15 maja 2017r.

Sąd Rejonowy w Brzesku II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Bożena Waresiak
Protokolant: Beata Musiał

po rozpoznaniu sprawy R. S.
z oskarżenia prywatnego M. S.
w przedmiocie umorzenia postępowania
na podstawie art. 492 § 1 kpk

postanawia
umorzyć postępowanie karne przeciwko R. S. o przestępstwo z art. 212 § 2 kk

albowiem

strony na posiedzeniu pojednawczym pojednały się, co stanowi ujemną przesłankę
wyłączającą prowadzenie postępowania.

Brzesko, dnia 12 c zerwca 2017r.
Sygn. akt: IIK 126/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Rejonowy w Brzesku II Wydział Karny w składzie :
Przewodniczący: SSR Joanna Latocha-Świerczek
Protokolant: sekretarz Joanna Nosek
po rozpoznaniu w dniu 29.05.2017r.
sprawy:
Ł. O.
s. (...)
ur. (...)
oskarżonego o to, że:
w piśmie złożonym w dniu 23.09.2016r. do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w (....) i złożonym w dniu 26.09.2016r. do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w (...) pomówił lekarza A. Sz. o niewłaściwe zachowanie, w
tym o działanie zagrażające zdrowiu i życiu pacjentów chcąc poniżyć ją w opinii publicznej i
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla jej zawodu i dalszego prowadzenia praktyki
lekarskiej
tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 kk
I.

II.

III.

IV.

na mocy art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umiirza postępowanie
karne wobec Ł. O. o czyn opisany w prywatnym akcie oskarżenia, a
stanowiący przestępstwo z art. 212§ 1 kk - na okres próby v/ynoszący 2 (dwa)
lata od uprawomocnienia się wyroku,
na mocy art. 67 § 3 kk i art. 39 pkt 7 kk zasądza od oskarżonego świadczenie
pieniężne w kwocie 700 (siedemset) złotych na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - płalne w terminie 1
(jednego) miesiąca od uprawomocnienia się wyroku,
na mocy art. 67 § 3 kk i art. 72 § 1 pkt 2 kk zobowiązue oskarżonego do
pisemnego przeproszenia oskarżycielki prywatnej A. Sz. wraz z przesłaniem
odpisu tego pisma Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w (...) oraz Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności
Zawodowej w ( . . . . ) - w terminie 1 (jednego) tygodnia od uprawomocnienia
się wyroku,
na mocy art. 628 pkt 1 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki
prywatnej A. Sz. łącznie kwotę 1539,84 (jeden tysiąc pięćset trzydzieści
dziewięć, 84/100) złotych tytułem poniesionych kosztów procesu.

Brzesko, dnia 14 c zerwca 2017r.
Sygn. akt: II K 693/16

OTROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Brzesku II Wydział Karny w składzie :
Przewodniczący: SSR Jaromierz Sobusiak
Protokolant: starszy protokolant Maria Nawalaniec
po rozpoznaniu w dniach: 10.05.2017r., 29.05.2017r., 14.06.2016r.
sprawy:
B. Cz.
c. •••)
ur. (...)
oskarżonej o to, że:
w grudniu 2015r. i w marcu 2016r. pomówiła M. N. w obecności B. S. - S. o to , że
przyczyniła się ona do śmierci rodziców B. Cz. chcąc ją w ten sposób poniżyć w opinii
publicznej, znieważając ją również w tych dniach słowami obelżywymi
tj. o popełnienie przestępstw z art. 212 § 1 kk i art. 2 1 6 § l k k w z w . z art. 11 § 2 kk.
I.

Na mocy art. 17 § 1 pkt. 1 kpk w zw. z art. 414 § 1 kpk uniewinnia oskarżoną
B. Cz. od popełnienia zarzucanych jej czynów.

II.

Na mocy art. 632 pkt 1 kpk zasądza od oskarżycielki prywatnej M. N. na
rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 zł. (trzysta złotych) tytułem kosztów
procesu, uznając je za uiszczone w całości.

MS/K Wyrok 1. Wyrok sądu pierwszej instancji - wzór ogólny (styczeń 2017 r)

Brzesko, dnia 19 c zerwca 2017r.
Sygn. akt: IIK 810/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Brzesku II Wydział Karny w składzie :
Przewodniczący: SSR Joanna Latocha-Świerczek
Protokolant: sekretarz Joanna Nosek
w obecności oskarżyciela piywatnego J.K.
po rozpoznaniu w dniach 10.04.2017r., 24.05.2017r., 19.06.2017r.
sprawy:
M. S.
c. (....)
ur. (...)
oskarżonej o to, że:
w nieustalonym dniu lipca 2016r. w (...) pomówiła J. K. o to, że zepchnął brata ze schodów
tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 kk
I.

na mocy art. 414 § 1 kpk w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 kpk w zw. z art. 496 § 1 kpk
umarza postępowanie przeciwko M. S. o czyn opisany prywatnym aktem
oskarżenia,

II.

na mocy art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu
Państwa na rzecz adw. Kingi Węgiel kwotę 442,80 (czterysta czterdzieści
dwa, 80/100) złotych tytułem kosztów obrony udzielonej oskarżonej z urzędu,

III.

na mocy art. 632 pkt 1 kpk kosztami postępowania ot ciąża oskarżyciela
prywatnego J. K., uznając je za uiszczone w całości.

Brzesko, dnia 29 c zerwca 2017r.
Sygn.akt: IIK 461/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Brzesku II Wydział Karny w składzie :
Przewodniczący: SSR Zbigniew Malysa
Protokolant: st. sekr. sądowy Grażyna Kołodziej
po rozpoznaniu w dniach: 23.03.2017 r., 9.05.2017 r., 20.06.2017 r.
sprawy:
K.B.
ur. (...)
oskarżonego o to, że:
I. w dniu 25, 26 lipca 2016 r. w miejscowości (...) gm. (...) woj. małopolskiego zniesławił
H. P. pomawiając ją, iż prowadzi niemoralny tryb życia
tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 kk
II. w tym samym miejscu i czasie znieważył H. P. używając wobec niej słów wulgarnych
tj. o przestępstwo z art. 216 § 1 kk
I.

II.

uznaje oskarżonego K. B. za winnego tego, że w dniach 25 lipca 2016 r.
i 26 lipca 2016 r. w miejscowości (...). gm. (...), woj. małopolskiego
działając czynem ciągłym zniesławił pokrzywdzoną H. P. pomawiając ją, że
prowadzi niemoralny tryb życia oraz znieważył ją używając wobec niej słów
obelżywych co stanowi przestępstwo z art. 212 §1 kk i sirt. 216 § 1 kk w
zw. z art. 91 §1 kk w zw. z 11 § 2 kk i za to na mocy art. 212 §1 kk w zw. z
art. 11 § 3 kk wymierza mu karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu)
stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda.
na mocy art.
628 pkt 1 kpk zasądza od oskarżonego K. B. na rzecz
oskarżycielki prywatnej H. P. kwotę
300,00 (trzysta) złotych tytułem
poniesionych przez nią kosztów procesu oraz kwotę 504,00 (pięćset cztery)
złote tytułem kosztów pełnomocnictwa z wyboru oskarżycielki prywatnej,

