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ODZiIAł, U CZYNI\ OśCF

Napcldstarł'ie aft,22a ustavvy zdnia27 lipca200 l r- --Pralt,o o Lrsttoju sądólvporł,szechrtycli (t,] Dz,t]. z,20I8r_
poz,23zpózn.a11.)wzwiąz-kuz§48ust lrozporząclzerriaMinistI,aSpl,atł,iecllirvości zdnia23grurlnia20l5r.
- Rogulalłirr lrlzędcwania sądórv pori,szochtt_ygfi (Dz.U" poz.23l6 z.pożlt. zLrI.), po zasięgnięcitr opinii Kolegiurn

Sądu Okręgo\.vego w Gliwicaclr (wyciąg z 1lrotokołu posiedzcnia sla]lowi zal,ącz.lli\< clo rriniejszelo dokulirentLr)
ustalanr następujący indywidualny podział czylrności w okresie: od dnia l st5,6261., 2018 rol<u do clnirt
3l grudnia 2018 roku.
Irnię (imiona) :

Marzeaa

Nazwisko: Strojek
Stanowisl<o słuzbowe: sędzia sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym rv Tarnowskich Górach

Przydział do wydziału lub wydziałów: III Wydział Rodzinny i Flieletnich

Pełlione fuIll<cje:
Reguły przvdziału spraw:

- rvskazrrik procęnto\ł} udzialu v, przydziale rł,płyrvając;,cil cio rł,ytiziałulub piontr spralł, (procelit cz;l11n9§g|
ot'zęc'nicz)'ch Ptzy za\.ożetliu. ze dla osob;u w14<onuja,cej wyłącznie czynnościarzeczniczę rł,skaznil< t€n rv.,,ng5j
100%); w wypadku przydrirlurr'u do lł,ięce,j rriż jednego \Ą,)idziału nalezy podać lł,skaźnikpfocęnto\Ąry odrębnie
dla kaźdego z nich:
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spraw Z przyporządkorł,anego terenu i28,6 oh sprari,przydzielon5l6fi losor,vo

- erł'etltualne dodatl<owe lub odmientre reguĘ przydziału spraiv od zasady autonlatycznego przvdziału spraw
(rrp. sędzia wyspecjalizowarry, rłrydziaĘ rodzinne i nieletnich, rejestrorł,e):
przy'dział spraw z rep. Nsm, RNs o symboiaclr 209n, 209u.210,2I0z-,2l0llll,,211,216r,2]6lk,23I,)3Iz,

w

oraz

prowadzonyclr rv postępowaniu wykona\rycz)il.}l w rep. Op, Oprrr, Alk, Nw według kryłeriunr
terytorialnego po określeniuobszarów podporzadkowania poszczególnym sędziom zgodrrie z
55 46 ust. 2
RozPorządzenia \4inistra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regularninu urzędowania sądórł,
powszechnych (Dz. U z2015 r. poz.2316).
spraw

Uzasadnienie reguĘ przydziału spraw; ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziaii rnpłl,rł,a;ą.vcl,
do vrydziału lub pionu spraw ze rvskazaniętn przyczyn zastosowania nizszego rvskaźnika niz 100 oń oraz

sPosobu ustalęnia jego wysokości(podlega wypełnieniu w razje ustalenia $,skaźrrika na poziornie niższym
100 %):

Nie dotyczy
Zasady zastępstw; zastępuje SSR Magdalenę Gładysz
Dodatkorł'ę obciązenia oraz ich wymiar (np. dyzury al,esztowi, dyżvry,ęariO,u

,oar;rlyą
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ooraynatorr9,

Pełni dyżury sędziego rodzinnego zgodnie z ustalonynr harmonogramem.
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adrniflĘtracyjnycl:

(podpis prezesa sądu)
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