
FOR]{ULĄRZ POl)ZIAŁU CZ\NNOSCI

Na podstawie art, 22a usta\vy z dńa 27 lipca 2001 l. - Plawo o usfu.oju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2oI9 r. poz. 52, ze .nn.) w zxia2kl z § 68 rozporządzeĄia
Ministra Sprawiedliwości z dnią 18 czerwca 2o),9 r. - Regulamin urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U, poz.ll1l zę zm.), po Zasięgnięciu opinii Kolegium
Sądu okięgowego w Radomiu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do
niniejszego dokumentu) usta]ajrn następujący ind1,lvidualny podział cu},rrności w
okresie od drria 1.o1.2o2o r, do dnla 3L,l2,2o2o t,

In-Lię(in-Liona) :

§faldernat

Nazrł-iskol
żYTNIAK

sranorvtsko służborvc:
sędzia Sądu Reiono§,ego

Ptą,dział do rr,rdziału lub q,vdział]rr,:

I Vydział Cl,wilny

Ptzewodnictwo I §ilvdzilłu Cłrvilrcgo, otzckanic rv sprarvach clrvilrvch rr. I Wydzl_ą]e
Cyrvilrym, nadzór nad kornornikicm działającl,m przy Sądzic Rejonolvr,m rł- Przvsuszc, kontrola
krrrce]arn Kon-ronika Sądorvcgo, rrljątkorvo otzekanic rv innvch sprarvach rł-płl-w-ającvch do
tutejszego Sądu w miżtę potrżeb,v.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Zastępstlł-o Ptzew-odniczącego I1I §'vdziału Rodzinnego i Nieletnrch, orzckanie rł- sptarvach
cr.v,ihi,ch i karnvch zc stosunkóv- totlzinl \ ch i deleinich, nadzór rv tł-bie art, 77 uste\łT o
postępowaniu rv sptav,ach rrielemich, nadzór nad ptacą zav,odol.vch kutatorórł, todzinnl,c}r
zwięau,ch z otzcczeńami rłrdatrłrri rr IIl \\r.dzialc Rodzinnvm i t.lieletnich,
()rzckanie o umieszczeniu dziecke rv pieczy zastępczej albo o porvrocie dziecka do rodzinl, oraz o
umicszczeniu niclctniego rr. schronisku dla nielctnich l,rb §,mcżesoli,],m uinc.żcżenru §-
młodzieżorq-m ośtodku rłl,chorvarr:cż\m, Iodzfie zastępczej zarr.odolvcj elbo zakładzic
leczniczrm albo o zrvoL}icniu żatiż}.manego nieletniego,

Pełnrone funkcje:

Prezes Sądu Rejonowego w Pżysusze

Ogóhe kerorvrricnvo Sądu, Sprarvou rne żd,tęlJ§l§J |r.r§ncgĄ lesolfu §, sprewach
powierzonl,clr przcz Prezesa Sądu oktęgorł-ego,

Przewodniczący I Wydziału Clrvilrrego

Człolek Zgtomadzenia OgóInego Sędziórv

Reguh ptzydziału sprarv :

1 Wydział Cl,r{ilny - 25%,



e§-entuallle dodatkove ]ub odlliennc tcgułr ptzldzirłu sprarv od zasad| autom2§-cżtrcgo Prż},dżiału
sPra\, (np, sędżix n \ sPccjalżo§,anl, §\dżiżłI rodżinne i i]detnich, fe]estrcve):

Llzas:rdnicnie teguh przldziału sptat-_ usratenia rr.skaźrika proccntorvcgo udziału rv ptzl,dziale
rvpłvrvająclch do rłrdziału iub pionu sprav.ze rvskazanicm prycżvn żasto§o§,]fl1, nlż\zesu
rr.skaźnika niż 1009/o otaz sposobu ustalenia jego rwsokości (podleg rł_r.pełnenu rr rlzre
ustalcnia vskaźoika na pozion,ic niższr.rn rrjź 1009,'0)| pełnione funl.cje Pleżesa sądu i
Przewodniczącego l Vydziału Cy.wilnego; otżekanie w III Wydziale Rodzinrrym i
Nicletnich \\, spra§,ach c},wilnych i kam!,ch że stosunkórv rodżinnych i nieletnich,
żastępstwo Przelr,odniczącego III Vydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Zasacly zastępsnv:

W przr-padku nicobccności sędziego rr.zakcsic otzekani:ł rv l Wydzialc Cvrvilnl m będzie on
zastępovany przez SSR l\nnę Orr-czarek i SSR N.I(ober, W zakrcsie orżekeflia § III \\\dziale
Roclżinn\,m i Niclctdch będzie zestęporł anv pfżcż SSR ]\nnę C)§,-cżatek i SSR Nirę Kobcl,

Dodetkorvc o|>ciążalia onz ich rrlrniar : (np. dl,żurl ercsżto\\,,c1 d\,żuł, sędziórv rodzinnlch,
lrootdl natotzr ):
Rozpozna§anie żażdleń rv tamach innego składu Sądu I instancii (art. 394t' Ęc ).
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