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z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów
j. Dz.U.z2016 roku poz.2062zpóźn.zm)w związku z § 48 ust, l rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. poz. ż316 zpóźn. zm,), po zasięgnięciu opiniiKolegium Sądu Okręgowego w
Gliwicach (nvyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następujący indywidualny podział cąynnościw okesie od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku.
Na podstawie art. 22a ustawy

powszechnych

(t.

Imię (imiona): Joanna

Nazwisko: Morawiec
Stanowisko słuzbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

prrydział do wydziału lub wydziałów: II wydział karny - sekcja wykonawcza
Pełnione funkcje:

Reguły przydziału spraw: - wskźnik procentowy udziału w przydziate wpływających do *ydri"ł"
lub pionu spraw (procent czynności orzecznicrych prąt założeniu, że dla osoby wykonującej
wyłącznie ćrynności orzecmiczę wskźnik ten wynosi 100%): w wypadku przl,dzielenia do więcej
niz jednego wydziału naleĘ podaó wskaźnik procentowy odrębnie dla kźdego z nich (ewentualne
dodatkowe lub odmienne reguły przydziŃu spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np.
sędz a wyspecj al izowany, wy dziaĘ rodzin ne i n ieletnich, rej estrowe) :
i

, a oń czynnoŚci orzeczniczych,

ti.0 % wptywu wszystkich spraw wpisanych do wykazu II 1 Ko
wg wpływu i wg imiennej, alfabeĘcznej lisĘ Sędziów orzekających w Sekcji Wykonawczej
z uwagi na długotrwałezwolnienie lekarskie od 3 lutego 20l7r,

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego
wskźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości(podlega wypełnieniu w razie ustalenia
wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Nie doĘcry.
lrZasadv zastępstw: Nie doĘcry.

Dodatkowe obciążenla oraz ich wymiar (np. dyżury aresaowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorąy): Brak.
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