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

1.

Wydział

Imię (imiona)

VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny
i Nieletnich Sądu Rejonowego w Augustowie
z siedzibą w Sejnach
Nazwisko

Małgorzata

Bronakowska

Stanowisko
służbowe
Sędzia Sądu
Rejonowego
w Augustowie

Pełnione funkcje

Podstawowy wskaźnik
50 %
przydziału
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
z uwagi na pełnione funkcje
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału
Wysokość wskaźnika
inne
niż podstawowy

Inne indywidualne reguły
przydziału
Wiceprezes Sądu Obowiązki niezwiązane - sprawuje nadzór nad
wykonywaniem
orzeczeń
z przydziałem
Rejonowego
o
skierowaniu
nieletniego
do
w Augustowie
ośrodka kuratorskiego, o
umieszczeniu
w
Przewodnicząca
młodzieżowym
ośrodku
III Wydziału
wychowawczym,
Rodzinnego
młodzieżowym
ośrodku
socjoterapii, domu pomocy
i Nieletnich Sądu
społecznej,
publicznym
Rejonowego
zakładzie
opieki
zdrowotnej,
w Augustowie
schronisku dla nieletnich
i zakładzie poprawczym, a
Przewodnicząca
także decyzji o umieszczeniu
VII Zamiejscowego
w policyjnej izbie dziecka Wydziału
funkcjonujących na terenie
Rodzinnego
działania Sądu Rejonowego
i Nieletnich Sądu
w Augustowie oraz udziela
tym
placówkom
Rejonowego w
odpowiedniej
pomocy
w
Augustowie z
zakresie
wykładni
siedzibą w Sejnach
i stosowania przepisów
prawa.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Informacje dodatkowe

- zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie podczas jego
nieobecności,
- zastępuje nieobecnego sędziego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w zakresie orzeczniczym, zgodnie z ustalonym planem zastępstw przy
uwzględnieniu planu sesji,
- pełni dyżury w sprawach dotyczących: rozpoznania wniosków
o zastosowanie tymczasowego aresztowania, w przedmiocie osadzenia
cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie, rozpoznania wniosków
o ukaranie w postępowaniu przyśpieszonym, w dni wolne od pracy - zgodnie
z planem dyżurów, w VI Zamiejscowym Wydziale Karnym Sądu
Rejonowego w Augustowie z siedzibą w Sejnach,
- pełni dyżur sędziego rodzinnego w VII Zamiejscowym Wydziale
Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Augustowie z siedzibą w
Sejnach.

II
Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych:
Lp.

1.

Rodzaj spraw

Rodzinne i Nieletnich

Liczba
Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi
dyżurnych
i referendarze sądowi
i pełniących
zastępstwa
1 zastępca
a) - SSR Waldemar Leszczyński.

