
Prezes Sądu Rejonowego
w Strzyżowie

-12- -  1

godz................. rnin...............

... krotnie zat..........

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy / dnia 27 lipca 200! r. - Prawo o ustroju sądów7 powszechnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2062, z póżn. zm.) w związku z § 48 ust.l pkl 2 ppkl a rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. 
U. poz 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sadu Apelacyjnego. Okręgowego 
w Rzeszowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) 
ustalam następujący indywidualne podział czynności w okresie od dnia i stycznia 20! Sr do dnia 
31 grudnia 201 Sr.

| imię (imiona): Leszek

i Nazwisko: Zamorski

Stanów -isko slużbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: I Wydział Cywilny

Pełnione funkcje: .....................

I Reguły przydziału spraw
i- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw
(procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie 
czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do wiecej niz 
jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich: - 100 %

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego 
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe): -

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

Zasady zastępstw: zastępuje Przewodniczącą Wydziału w razie jej nieobecności, podczas 
nieobecności zastępowany jest przez SSR Annę 1’iskozub, rozpoznaje 33% spraw 
karnych, który cli nie mogą prowadzić sędziwie orzekający w W ydziale Karnym.

| Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztówe. dyżury sędziów rodzinnych.
koordynatorzy):
- pełni, w dni robocze, dyżury w związku ze stosowaniem aresztów tymczasowych, 

umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych oraz rozpoznawaniem
w postępowaniu przy spieszonym spraw i zażaleń na zatrzymania w sprawach o przestępstwa 
i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach niecierpiących zwłoki spraw związanych 
z przesłuchaniem osób w try bie art, 185 a-d kpk,



- oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy uczestniczy w pełnieniu dyżurów w związku 
ze stosowaniem aresztów tymczasowych, umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach 
strzeżonych oraz rozpoznawaniem w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zazaleń na 
zatrzymania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach 
niecierpiących zwłoki spraw związanych z przesłuchaniem osób w trybie art 185 a-d kpk 
łączonych z dyżurami w sprawach niecierpiących zwłoki wynikających z art. 25 § i ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego, a także w razie konieczności wydania przez sąd 
rozstrzygnięcia w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

- pozosiaje w gotowości do podjęcia czynności na podstawie plami zastępstw.

Wykonujący funkcję Prezesa 
Sądu Gkręgoweggjsdłzeszowie 

W i c e ^ e « e s
30, 11. 2017

Tacfc. rzyz

(dala)

4,

(podpis prezesa sądu)



FORMULARZ PODZIAł.l CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 2? lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2062. z póżn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 2 ppkt cl rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. 
U poz. 2316). po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu ApelacyjnegoOkręgowego 
w Rzeszowie (wyciąg z. protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) 
ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2OI8r. do dnia 
31 grudnia 2018r.

Imię (imiona): Anna

Nazwisko: Piskozub

Stanow isko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: 1 Wydział Cywilny

Pełnione funkcje: Przewodniczący Wydziału

R e g u ły  p rzyd z ia łu  spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw 
(procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie 
czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż. 
jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich: - 100 %

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego 
przydziału spraw (np. sędzia wy specjalizowany , wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
- 100% spraw z Rep Co dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwagi na wieloletni 
nadzór nad tymi spraw ami.

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału 
w przydziale wpływających do wydziału łub pionu spraw zc wskazaniem przyczyn 
zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega 
wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomic niższym niż 100% ):..............................

Zasady zastępstw : zastępuje SSR .Jolantę Mac-Snieżek oraz SSR Leszka Zamorskiego 
podczas ich nieobecności, podczas nieobecności zastępowana jest przez SSR Leszka 
Zamorskiego, rozpoznaje 34% spraw karny ch, który ch nie mogą prowadzić sędziowie 
orzekający w Wydziale Karnym.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe. dyżury sędziów rodzinnych.
} koordy natorzy):
i- pchli, w dni robocze, dyżury w związku zc stosowaniem aresztów tymczasowych.



umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych oraz rozpoznawaniem 
w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na zatrzymania w sprawach o przestępstwa 
i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach niecierpiących zwłoki spraw związanych 
z przesłuchaniem osób w trybie art. 185 a-d kpk.

- oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy uczestniczy w pełnieniu dyżurów w związku 
ze stosowaniem aresztów tymczasowych, umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach 
strzeżonych oraz rozpoznawaniem w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na 
zatrzymania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach 
niecierpiących zwłoki spraw związanych z przesłuchaniem osób w trybie art. 185 a-d kpk 
łączonych z dyżurami w sprawach niecierpiących zw łoki wynikających z art. 25 § I ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego, a także w razie konieczności wydania przez sąd 
rozstrzygnięcia w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

- pozostaje w gotowości do podjęcia czynności na podstawie planu zastępstw.

Wykonujący funkcję Prezesa 
Rzeszowie

zes

(podpis prezesa sadu)
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FO RM V L A R Z PO DZ I AL U CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipea 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 
U. /  2016 r. poz. 2002. z pożn zm.) w związku z § 48 ust. I pkt 2 ppkt f rozporządzenia .Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 201? r. - Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. 
U. poz. 2316). po zasięgnięciu opinii Kolegium Sadu Apelacyjnego/Okręgowego 
w Rzeszowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) 
ustalani następujący indy widualny podział czy nności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 
31 grudnia 2018r.

imię (imiona): Jolanta

Nazwisko: Mae-Snieżek

j Stanow isko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: 1 Wydział Cywilny

Pełnione funkcje: Prezes Sądu, Przewodnicząca 111 Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw

|(procent czynności orzeczniczych przy' założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie 
{ czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi iOOl,’ó): w wypadku przydzielenia do więcej niż
jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
- 100 % rozpatrywania skarg na orzeczenia referendarza w I\ Wydziale Ksiąg
Wieczystych

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego 
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany', wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe): -
- 100% w Rep C
- 40% w Rep Ns, Ne, Co. z uwagi na pełniona funkcję Prezesa________________________
Uzasadnienie regołs przydzia łu  spraw - ustalenia w skaźn ika  p ro cen to w eg o  udziału  
w przydziale wpływających do wydziału Sub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn 
zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega 
wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100% ):..................

Zasady zastępstw : zastępuje SSR Adama Gerlacha w razie jego nieobecności, zastępuje 
i Przewodniczącego IV Wydziału Ksiąg W ieczystych w razie jego nieobecności, podczas 
j nieobecności w I Wydziale Cywilnym zastępowana jest przez SSR Annę Piskozub, 
natomiast w czynnościach Prezesa zastępowana przez SSR Małgorzatę Pirga.

Dodatkowe obciążenia oraz ieh wymiar (np. dyżury aresztowe. dyżury sędziów rodzinnych, 
koordvnatorzv):



pchli, w dni robocze, dyżury w związku ze stosowaniem aresztów tymczasowych, 
umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych oraz rozpoznawaniem 
w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na zatrzymania w sprawach o przestępstwa 
i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach niecierpiących zwłoki spraw związanych 
z przesłuchaniem osób w trybie art. 185 a-d kpk.

oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy uczestniczy w pełnieniu dyżurów w związku 
ze stosowaniem aresztów tymczasowych, umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach 
strzeżonych oraz rozpoznawaniem w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na 
zatrzymania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach 
niecierpiących zwłoki spraw związanych z przesłuchaniem osób w trybie art. 185 a-d kpk 
łączonych z dyżurami w sprawach niecierpiących zwłoki wynikających z art. 25 § 1 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego, a także w razie konieczności wydania przez sąd 
rozstrzygnięcia w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

pozoslaje w gotowości do podjęcia czynności na podstawie planu zastępstw.

Wykonujący funkcję Prezesa

(podpis prezesa sądu)
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Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 łipea 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Oz. 
U. z 2016 r. poz. 2062. z późn. zm.l w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 2 ppkt a rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. 
U. poz, 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sadu Apelacyjnego/Okręgowego 
w Rzeszowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) 
ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 
31 grudnia 201 Sr.

Imię (imiona): Adam

Nazwisko: Gerlach

Stanowisko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pe łn io ne  funkcje: -----------------

| Reguły przydziału spraw:
j- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw 
j (procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie 
| czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż 
jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich: - 100 %

i - ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego 
j przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału 
w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn 

j zastosowania niższego wskaźnika niż 100%> oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega 
i wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%)):................... .........

Zasady zastępstw: zastępuje Przewodniczącą Wydziału podczas jej nieobecności, podczas 
nieobecności zastępowany jest przez SSR .Jolantę Mac-Śnieżek, rozpoznaje 33% spraw 

i karnych, których nie mogą prowadzić sędziowie orzekający w Wydziale Karnym.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wy miar (np. dyżury aresztowe. dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):
- pełni, w dni robocze, dyżury w związku ze stosowaniem aresztów tymczasowych, 

umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych oraz rozpoznawaniem 
w postępowaniu przyśpieszonym spraw i /azulen na zatrzymania w sprawach o przestępstwa



i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach niecierpiących zwłoki spraw związanych 
z przesłuchaniem osób w trybie art. 185 a-d kpk.

- oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy uczestniczy w pełnieniu dyżurów w związku 
ze stosowaniem aresztów- tymczasowych, umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach 
strzeżonych oraz rozpoznawaniem w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na 
zatrzymania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach 
niecierpiących zwłoki spraw związanych z przesłuchaniem osób w trybie art. 185 a-d kpk 
łączonych z dyżurami w sprawach niecierpiących zwłoki wynikających z art. 25 § I ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego, a także w razie konieczności wydania przez sąd 
rozstrzygnięcia w try bie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- pozostaje w gotowości do podjęcia czy nności na podstawie planu zastępstw.

zeszowie
Wykonujący funkcję Prezesa 
Sądu Okręgow$jfert£j<zeszowie

z e s

(data) (podpis prezesa sądu)



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Prezes Sądu Rejonowego
w Strzyżowie

Pod.
dnia 2017 -12- -  1

godz. ....min. ...
krotnie zat.

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipea 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 2 ppkt a rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz 
U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sadu Apelacyjnego/Okręgowego 
w- Rzeszowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) 
ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia I stycznia 2018r. do dnia 
31 grudnia 2018r.

i imię (im iona): Piotr

Nazwisko Filip

Stanow isko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: II Wydział Karny

Pełnione funkcje; -----------------

: Reguły przydziału spraw:
i - wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału łub pionu spraw
(procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dia osoby wykonującej wyłącznie 
czynności orzecznicze wskaźnik len wynosi i00%); w wy padku przydzielenia do więcej niż 
jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich: - 100 %

- ewentualne dodatkowe łub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego \ 
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe): -

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału 
w przydziale wpływających do wydziału łub pionu spraw- ze wskazaniem przyczyn 
zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wy sokości (podlega 
wy pełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż. 100% ):-------------

Zasady zastępstw: zastępu je Przewodniczącą Wydziału w razie jej nieobecności, podczas 
nieobecności zastępowany jest przez SSR Małgorzatę Pirga.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dy żury arcsztowc. dy żury sędziów- rodzinny ch, 
koordynatorzy):
- pełni, w dni robocze, dyżury w związku zc stosowaniem aresztów tymczasowych, 

umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych oraz rozpoznawaniem 
w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na zatrzymania w sprawach o przestępstwa 
i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach niecierpiących zwłoki spraw związanych 
z przesłuchaniem osób w try bie art. 185 a-d kpk,

- oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy uczestniczy w pełnieniu dyżurów- w związku



ze stosowaniem aresztów tymczasowych, umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach 
strzeżonych oraz rozpoznawaniem w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na 
zatrzymania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach 
niecierpiących zwłoki spraw związanych z przesłuchaniem osób w trybie art. 185 a-d kpk 
łączonych z dyżurami w sprawach niecierpiących zwłoki wynikających z art. 25 § 1 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego, a także w razie konieczności wydania przez sąd 
rozstrzygnięcia w trybie art. i 09 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

- pozostaje w gotowości do podjęcia czynności na podstawie planu zastępstw.

(dat;

Wykonujący funkcję Prezesa 
Sądu C szowie

(podpis prezesa sadu)



Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 
li. z 2d16 r. poz. 2062. z. późn. zm.) w zwiazku z § 48 ust. 1 pkt 2 ppkt d rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. 
U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Apelacyjnego. Okręgowego 
w Rzeszowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) 
ustalani następujący indy widualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r do dnia 
3 1 grudnia 2018r

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Imię (imiona): Małgorzata

Nazwisko: Pirga

Stanow isko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: II Wydział Karny

Pełnione funkcje: Przewodnicząca Wydziału

Reguły przydziału spraw :
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału łub pionu spraw 
(procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie 
czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż

j jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich: - 100 %
i

- ewentualne dodatkowe łub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego 
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe): -

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału 
i w przydziale wpływających do wydziału łub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn 
i zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega 
| wy pełnieniu  w razie  usta len ia  w skaźn ika  na poziom ie n iższym  n iż  1 0 0 % ) : ----------------

| Zasady zastępstw: zastępu je SSR Piotra Filipa w razie jego nieobecności, podczas 
I nieobecności zastępowana jest przez SSR Piotra Filipa, zastępuje PSR .Jolantę Mac- 
j Śnieżek w razie jej nieobecności.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):
- pełni, w dni robocze, dyżury w związku ze stosowaniem aresztów' tymczasowych, 

umieszczaniem cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych oraz rozpoznawaniem 
w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na zatrzymania w sprawach o przestępstwa 
i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach niecierpiących zwłoki spraw związanych



z przesłuchaniem osób w trybie art. 185 a-d kpk.

- oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy uczestniczy w pełnieniu dyżurów w związku 
ze stosowaniem aresztów tymczasowych, umieszczaniem cudzoziemców' w ośrodkach 
strzeżonych oraz rozpoznawaniem w postępowaniu przyśpieszonym spraw i zażaleń na 
zatrzymania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, oraz rozpoznawaniem w sprawach 
niccicrpiących zwłoki spraw' związanych z przesłuchaniem osób w trybie an. 185 a-d kpk 
łączonych z dyżurami w sprawach niccierpiących zw łoki wynikających z art. 25 § I ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego, a także w razie konieczności wydania przez sąd 
rozstrzygnięcia w try bie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- pozostaje w gotowości do podjęcia czynności na podstawie planu zastępstw.

Wykonujący funkcję Prezesa

(podpis prezesa sądu)


