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Na podstawie ań, ż2a ustawy z dnia ż7 |ipca 2001 roku - Prawo o ustroju
powszechnych(t.j.Dz.U.z2016rokupoz.206żzpóżn.zm.)wzwiązkuz§48ust.

sądów

razporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia

li3

20l5 roku - Regulamin urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu
Okręgowego w Gliwicach (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział cąynnościw okresię od dnia 1 grudnia 2017
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Imię (imiona): Elżbieta

Nazwisko: Męzyk
Stanowisko sfuzbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Prrydział do wydziału lub wydziałów: II Wydział Karny
Pełn ione funkcj

e

:
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Sekcja Wykonawcza

Kierownik Sekcj i Wykonawczej

Reguły przydziału §praw: - wskźnik procentowy udziału w prrydziale wpływających do wydziafu
lub pionu spraw (procent crynnościorueczniczych przy założeniu,że dla osoby wykonującej
wyłącznie czynności orzęczniczę wskźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej
niz jednego wydziału na|eĘ podaó wskźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich (ewentualne
dodatkowelub odmienne reguły prrydziaŁu spraw od zasady automafycznego prrydziafu spraw (np,
sędzia wyspecjalizowany, vlydziĘ rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
- 75 "ń czynnościorzeczniczych, tj. 42,85 oń wptywu §praw wpisanych do wykazu II 1 Ko wg
wpływu i wg imiennej, alfabeĘcznej listy Sędziów orzekających w Sekcji Wykonawczej

-

rozpoznaje napnzemiennie z A§R Joanną Jurczyk na sesjach jawnych §prawy doĘczące
spłaĘ należnościsądowych (sprawy wpisywane do wykazu II 1 Ko po wydaniu postanowienia
na posiedzeniu)
- rozpoznaje w całoŚci na sesjach niejawnych §prawy dotyczące: odwoĘwania rat, umarzar.ia z
urzędu należnościsądowych (przedawnienie), zwolnienia spod zabezpieczenia, stwierdzenia
niewłaściwościsądu (sprawy wpisywane do wykazu II 1 Ko po wydaniu postanowienia na
posiedzeniu)
w,pływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego
wskźnika niż |00% oraz sposobu ustalenia jego wysokości(podlega wypełnieniu w razie ustalenia
w,skźnika na poziomie niższymniż 100%):
Pełnienie fun kcj i Kierownika Sekcj i Wykonawczej
Zasady zastępstw: Zastępuje Przewodniczącego II Wydziału Karnego SSR Mariolę Kotulę w
razie nieobecności zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego - Prezesa Sądu Marcina
Kulikowskiego orajz A§R Joannę Jurczyk
Dodatkowe obciązenia oraz ich wymiar: Pełni dyżury aresztowe_wg ustą|onegoh,ąp4gnqglamu.
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