Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia
w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Suwałkach 1)
1) obowiązujący od dnia 01 stycznia 2021r. 2)
2) zmieniony w dniach:
a) …………………………………………………3)
b) …………………………………………………
I.
Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, zakres ich
obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu: 4)
Lp.
1.6)

Wydział 5)
Imię
(imiona)

Nazwisko

BOŻENA

JABŁOŃSKA

Stanowisko
służbowe
sędzia

7)

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
8)
Podstawowy wskaźnik
100% - w sprawach
przydziału
rejestrowanych w
repertoriach/
wykazach :
RC,RCo,Cps, Nsm, RNs,
RNc, Nkd, Nmo
Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału
niższego niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

9)

10)

11)

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału 12)

Sędzia wizytujący
zakłady dla
nieletnich i zakłady
lecznicze osób z
zaburzeniami
psychicznymi

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem 13)

Wysokość wskaźnika

- Sprawuje nadzór nad
wykonywaniem orzeczeń o
skierowaniu nieletniego do ośrodka
kuratorskiego, o umieszczeniu w
młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, młodzieżowym
ośrodku socjoterapii, domu pomocy
społecznej, ośrodku szkolnowychowawczym, publicznym ZOZ,
schronisku dla nieletnich i
zakładzie poprawczym, jak również
decyzji o umieszczeniu w
policyjnej izbie dziecka;
-sprawuje kontrolę legalności
skierowania i przybywania w
stacjonarnych zakładach
leczniczych i domach pomocy
społecznej funkcjonujących na
terenie działania SR w Suwałkach,
osób, na które został nałożony
obowiązek poddania się leczeniu
odwykowemu oraz warunków w
jakich osoby te przebywają;
- sprawuje kontrolę legalności
przyjęcia i przebywania w
szpitalach psychiatrycznych i
domach pomocy społecznejfunkcjonujących na terenie
działania SR w Suwałkach – osób z
zaburzeniami psychicznymi,
przestrzegania ich praw, warunków
w jakich przebywają.

Inne
ogólne
reguły
przydziału
spraw i
zadań sądu
Informacje
dodatkowe

14)

sprawy wykonawcze są przydzielane sędziom, którzy wydali wykonywane orzeczenie

15)

- zastępuje Przewodniczącego Wydziału podczas nieobecności,
- z upoważnienia Prezesa Sądu przyznaje rekompensatę pieniężną ławnikom i zwrot
wydatków na podstawie art. 174§ 1 usp
II

Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych 16)
LP.

Rodzaj spraw

Liczba dyżurnych i
pełniących zastępstwa

1 17)

rodzinne

2- dyżurny/ zastępca

Wydział i /lub sędziowie,
asesorzy sądowi i
referendarze sądowi
Sędziowie III Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich

