PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
w KIELCACH
ul. Seminaryjska 12a
25-372 Kielce

Kd, 1120-1-72/2016

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚC!

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r, - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U.

2016 r., poz, 2062) w związku z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r.: poz. 2316 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach ustalam indywidualny zakres czynności
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r, do dnia 31 grudnia 2017 r.

Imię (imiona):
Marta

Nazwisko:
Kiełek

Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach

Przydział do wydziału lub wydziałów:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pełnione funkcje:
sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami
psychicznymi

Reguły przydziału spraw:

-

orzekanie w wymiarze 100 % udziału w przydziale spraw wpływających do
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: -

Zasady zastępstw:

-

zastępowanie Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w czasie
jego nieobecności;

-

zastępstwo nieobecnego sędziego zgodnie z § 60 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

-

orzekanie w sprawach z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz 1390) - według ustalonego grafiku;

-

wykonywanie czynności na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 546 ze zm.)

zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w powyższym
przedmiocie;
pełnienie funkcji sędziego wizytującego zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób
z zaburzeniami psychicznymi:
-

nadzór nad placówką opiekuńczo-wychowawczą powierzoną do nadzoru przez
Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach.

3 0 IZ 2G16
(data)

(podpis prezesa sądu)

Pouczenie:
od powyższego zakresu obowiązków przysługuje odwołanie do Kolegium Sądu Apelacyjnego
w Krakowie, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, w terminie siedmiu dni od dnia
otrzymania zakresu obowiązków (art. 22a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych t.j, Dz. U. 2016 r., poz. 2062).
Do w iadom ości i doręczenia:
Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach

