FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
\jir poclstarvie ań. żżaustawy z dnia 27 lipca 200 1r, - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U, z 2018 r. poz.23 z póżn.
rrll) rl'zlriazku z § 48 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 20l5 r. Regulamin urzędowania sądów
P.c,rlszechnYch (Dz-.I]. r,20l5 r. poz.2316 zpóżn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach (wyciąg
z p'rtlttlkolu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indyrłidualny podział czynności w
clkresie: od dnia l stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
lmię (irniona): Magdalena
Nazi.visko: Gladysz

Stanolł,isko służbowę:sędzia sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach
Prz,l,dzlał do wydziału lub wydziałów: III

i pehione

Wydzial Rodzinny i Nieletnich

funkcje:

Iłeguł1, przydziału sprar.v:

- rvskaznik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynnościorzeczniczych
założeniu. ze dla osoby wykonującej wyłącznie czlłmościorzęcznicze wskaźnik ten wynosi l00%); w wlpadku

pr.u,,,

przr dzielania do u,ięcej niz jednego v"rydziaŁu należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:

- t00 % spraw z rep. Nsm, RNs (z wyjątkiem spraw o symbolach 236 i237), Nkd, Nmo, RCps oraz spraw w prowadzonych w
o^ wpływu spraw przydzielanych
1lostepou,aniu r.vvkonawczym w rep. Op, Opm, Alk, Nw z przyporządkowanego teręnu i 28,6
itl*sorl,o z rep. RC, RCo,

- e\\enttlalne dodatkorł,e lub odmienne reguĘ przydziału spraw od zasady ąutomatycznego przydziału spraw (np. sędzia
ir r

specjalizowany, wydziaĘ rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

pr;lldział spraw z rep, Nsm, RNs (z wyjątkiem spraw o symbolach 236 i ż37) Nkd, Nmo, RCps oraz spraw w prowadzonych w
postępo\łaniu wykonawczym w ręp. op, opm, Alk, Nw według kryerium terytorialnego po określeniu obszarów
podporzadkorvania poszczególnym sędziom zgodnie z § 46 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia
]0l5 r. Resulaminu u
h (Dz. U z20l5 r. poz. 2316)'.
I izasadnienie reguĘ przydziafu spraw: ustalęnia wskźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziafu lub
piłlnu spra,"v ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niz 100 %o oraz sposobu ustalenia jego wysokości
(podlega rvypełnieniu rv razię ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż l00 oń):
Nie dotyczy
Zasad1, ZaStępstw

zastepuje SSR Marzenę Strojek,

- zgodnie z 5q 47 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia ż0l5 r. - Regulamin urzędowania sądów
ptlrlszecltnvcłl (Dz,U. z2015 r. poz.23116 zpóźn. zm.) w sprawach przydzielanych bez losowania odstępuje się od zasady
i,kreślotlej s\ 47 ust.
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Regulaminu,

ąr.niu o.- i

ury sęa-iO* iodzinnych, koordynatorzy):

Pelni dl,żury sędziego rodzinnego zgodnie z ustalonym harmonogramem,
Rozpoznaje skargi na czynności referendarzy sądowych z Wydziafu V Ksiąg Wieczystych oraz podejmuje czynności
i)rzccznicze w postepowaniu miedzyinstancyjnym w tym Wydzialę zastrzeżone do wyłącanych kompetencji sędziego.
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