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ODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na Podstawie art, 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 20L8 r. poz. 23 z poźn.
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 20l5 r. _ R.egulamin urzędorvania sędór,
Ptlriszechnvch (Dz,U. z2015 r. poz.2316 zpóźn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach (wyciąg
znr1 rv zrviązku z § 48 ust. 1

z Protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czlmności w
l stycznia 2019 roku do dnia 3l grudnia 2019 roku

okresie: od dnia

lnlie (imiorra): Marzena
Nazrł,isko: Strojek
Stano'"r'isko słuźbowe:sędzia sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich
Przv,dzial do lvydziafu lub lvydziałów: III

Górach

Wydzial Rodzinny i Nieletnich

Pcllliotte funkcje:
Regu§, przl,działu spraw:

- rl,skaznik procentowy udziafu w przydziale wpĘwających do wydziału lub pionu spraw (procent czytnościorzeczniczych
prz1 założeniu. źe dla osoby wykonującej wyłączrie cął:nościorzecmicze wskaźnik ten wylosi l00%); w wypadku
przldzielania do więcej niZ jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:

- l00'% spraw z rep. Nsm, RNs (z wyjątkiem spraw o symbolach 236 i237), Nkd, Nmo, RCps oraz §praw w prowadzonych w
post9powaniu wykonawczym w rep. Op, Opm, Alk, Nw z prryporządkowanego terenu
i 28,6 o^ wpĘwu spraw
i
] prą,dzielany,ch losowo z rep. RC, RCo,
',

, - erventualne dodatkowę lub odmienne reguły przydziafu spraw od zasady automatycmęgo przydziału spraw (np. sędzia
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:

: prz,ldztał spratv z rep. Nsm, RNs (z wyjątkiem spraw o symbolach 236 i237) Nkd, Nmo, RCps oraz spraw w prowadzonych w
ipostęporvaniu wykonawczym w rep. Op, Opm, Alk, Nw wedfug kr},terium terytorialnego po określeniu obszarów
podporzadkou,ania poszczególnym sędziom zgodnie z § 46 ust. 2 Rorporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia
]01_s r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z2015 r. poz.2316).

reguĘ przydziału spraw: ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydzia|e wpĘwających do wydziału lub
pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskażrika niż 100 oń oraz sposobu ustalęnia jego wysokości
(podiega lvrpełnieniu w razię ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż |00 %o):
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- zastępuje

SSR Magdalenę Gladysz,
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- zgodnie z § "t7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów
(Dz.U, z 20|5 r. poz, 2316 z późn. zn.) w sprawach przydzielanych bez losowania odstępuje się od zasady
pori,szechnvch
l
tlkreślonej § 47 ust. 1 Regulaminu,
Dodatkorve obciążenia oraz ich wymiar (np. dyzury aresźowi, dyżwy sędziów rodzinnych, koordynatorzy):

Pełni dyżury sędziego rodzinnego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
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