
FORI{ULAF(Z P ]DZIAŁU C Z\.NNOŚCI

Na Podstawie ar1. 22a usta§/y z dnia 27 llpca 2001 t - Ptawo o ustroju sądów- powszechnych (Dz.U.
z 20I5t. Pc:z. 1,33, z poŹn.zm.) w związku z § 48 ust. 1 tozpouądzenia N{inistra Sptawiedliwości z dnia
23 gtudnia 2015 t - kgalanin aąędowania sądów powłryt:hnlvh Qz. IJ. poz.2316), po zu.ięgnięciu opinrr
I{olegium Sądu Okręgowego w Radomiu (ory.ią z ptotokołu posiedzenia stanowi załącznlk do
niniejszego dokumentu) ustalam następujący indlłvidualny podztał czynności w oktesie od dnia
01,.01.2019 t. do dnia 31,.12.2019 t.

Imię(rmiona):

Roben

Nazwisko:
KoSNo

stanowisko słuzbowe:
Referendatz sądowy

puydzlał do wydziału lub wydziałów:

przewodnictwovwydzlałuK,i;Sl1;,,i-§]H,Yo'^'il§Ti}*^.,
w V Wydziale I{sią Wieczystych.

wieczystoksięgowych

Pełnione funkcje:
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Reguły p rzy działu spf aw :

- wskaŹnik Procentowy udziału w przydzia\e wpływających do wydziału lub pionu spfa§/ (procent
czYnnoŚci orzecznlczych ptzy założenta, że dla osoby wykonującej wyłączńe czynności
orzęczn7cze wskaźnik ten wynosi 100%);
rv wYPadku Ptzydzieleńa do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik pfocentovry
odrębnie dla każdego z ńch:

Y §{ydziŃ Ksiąg §7ieczystych - 1,00 %

- ewentualne dodatkowe lub odmienne tegułv przydziału sprav/ od zasady automaqlcznego
puydziału spfaw (np. sędzia \T,specialŁo-wany, rvydztały rodzinne i nieletnich, tejestrowe):

Uzasadnienie reguły przydziału spfaw - ustalenia wskaźnika pfocento§/ego udziału w przydziale
wPłYwającYch do wrydziaŁu lub pionu spfav/ ze wskazanlem puyczyn zastosowuńi ńższ.go
wskaŹnika ńż 100o/o ofau sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnienir, - ,uri"
ustalenia wskaźnika na poziomie niższym ntż 10Oo/o):

Funkcja Przewodniczącego V §7ydziału Ksiąg Wieczystych

Zasady żastępStv:
W PtzlPadku nieobecności referendarza w zaktesie orzekańa bęclzie on zastępowany ptzez SSR
§7ojciecha Szczepańskiego .



Dodatkowe obcĘenia oraz ich wymiat (np. dyżury afesztowe, dyżury sędziów todzinnych,
kootdynatorzv): brak.



-Wypis-

Z ptotokołu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu ż dnia
23 listopada 201Br. Obtady Kolegium tożpoczęto \ff, Sądzie Okręgowym
w Radomiu o godz. 11,.30 §7 obradach uczestniczyh: Przewodnicząca Kdreglum
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta Łobodzińska. Członkowie:
§7iceprezes SSO Anna GzeI - Michalska, SSO MaŁgotzata Nowaczewska-Małek,
SSO Adam Piechota, SSR Piotr Chudzio, SSR Beata Fikus, SSR Andrzej Jędta,
SSR Tadeusz Rączkowski, SSR Gnegorz §fysmolński. Nieobecni SSR Ktzysztof
Duchnik, SSR Grzegou Gzj _ nieobecność usprawiedliwiona. Protokołował SSR

Grzegotz §7ysmolński.

Porządek posiedzenia (. . .).

3. Vytażeńe opinii w ptzedmiocie projektu podziału czynnoŚci sędziów
i refetendarzy sądowych sądów rejonowych okręgu radomskiego na201,9t. (...).

Kolegium j edno gło śnie przyj e ło zaprcpofl owally porządek p osiedz enia. (. . . ) .

Ad.3. Przewodnicżąc^Kolegium przedstawiła projekt podziału czynnoŚci sędziów,

a§e§ofów sądowych i referendazy sądowych sądów rejonowych oktęgu

radomskiego na 2019r. (...).

Kolegium pueszło do opiniowania zaJłęsó§r czynności sędziów t refętendatza

Sądu Reionowego w Przysusze.

przewodnicząca Kolegium zawnioskowała o ptzylęciepodziału czYnnoŚci w Sądzie

Rejonowym * nrzyńsze tak jak zostało tó określone w piśmie Ptezesa Sądu

Rejonowego §i Przysusze.

Kolegium, jednogłośnie w głosowaniu iawnym, pouyty$rnie zaopiniowało wniosek

Przewodnic zącej Kolegium. (. . .).

Kolegium zakończyŁo obrady o godz.13.00

Przewodniczący

Prezes Sądu Okręgowego

Matta Łobodzńska

protokolant

Sędzia Sądu Reionowego

Guegotz §7ysmolński

na orgginale
ullaścirr:u(e) podpis(u)
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