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FORMULARZ PODZIAŁU CZYXXOŚCI
Na Podstawie art, 22a ustaw5' z dnia 27 lipca 200l * prawo
r.
o ustroju sądów powszechnych
(t'j'Dz'U' z 20l8r,, Poz, 23 z Pożn. zm.) w związku
z § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra
SPrawiedliwoŚci z dnia 23 grudnia 2015 r.
Regu|amin urzędowania sądów powszechn,v-ch
(Dz'U,zŻ0l5r,, Poz, 2316 z PÓŹn, zm), po -zasięgnięciu

opinii Kolegium Sądu okręgowego
w Gliwicach (wYciąg z
Protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu)
ustalam

następujący indywidua|ny podział czynnościw
okresie
31 grudnia 2018r.
Imię (imiona):

od tlnia 1 kwietnia 20l8r. do

elnia

Marcin

Nazwisko: Gałka
Stanowisko słuzborve: Sęd
przy dział do wydziafu
luu

w}@

Pełnione funkcje:
Re gu Ły pr zy

dzi ału s pra\\,

:

-

wskaŹnik Procento\Ą'Y udziału w przydziale wpłyłvających
do rłydziału lub pionu spraw (procerrt
czynnoŚci orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wl,ftonującej
wl,łącznie czl,nności orzecznicze
rvskaznik ten wYnosi 100%); rv wypadku przydzielenia
ao rvię"e; niż jednego wydziału naleĄpodać
lvskaznik procentowy odrębnie dla każdego z nich:

-

ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału
spraw od zasady automaĘcznego
PrzYdziału SPra\Ą/ (nP, sędzia rvyspecjalizowany, v,ydziały rodzinne i nieIetnich,
rejestrowe):
100 Yo crynnoŚci orzeczniczych, tj.

-_rozpoznaje merytorycznie sprawy karne 25100

"ń wpĘrł,u wpisane

do repertorium
,rK", ,rW" i wYkazu ,rKo", ,rKoP" i ,rKP'' rvedług losowego
-, przydzialu
spraw wynikającego z systemu Losowego irzydziału
sprarv
wyjątkiem
spraw podlegających przydziałowi sędziemu pełniącemu
dyżur (irt. 47 a § l - Prawo
o ustro.iu sądów powszechnvch)Uzasadnienie reguĘ przydziału

lub piotlu spraw ze wskazan iem przyczyn zastoso\\,ania nizszego
::,T:iT1:l
rvskaŹnika
niŻ ,lo^.)odriału
l\aoń oraz sPosobu ustalenia jego wysokości (podlega u,ypełnieniu
w razie ustalenia
wskaźIlika na poziomie rliższl,m niż 100%o): Nie doĘcry.
Zasady zastępstw:

ramach planu zastępstw, (art.22a
§
zastępuje SSR Barbarę Ottlik i SSR
Dodatkowe obciążenia oraz
koordynatorzy):
- }v

7

pkt. 3 - Prawo o ustroju sądów porł,szechnl,ch)
ltę Bobek.
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