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)
Waldemar

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego
w Augustowie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Nazwisko
Leszczyński

Pełnione funkcje

Nie pełni

Podstawowy wskaźnik
100 %
przydziału
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne Wysokość wskaźnika
niż podstawowy

Inne indywidualne reguły - rozpoznaje sprawy zgodnie z
przyjętą zasadą terytorialną tj.
przydziału
według miejsca zamieszkania
strony
powodowej,
wnioskodawcy,
uczestników
postępowania
w
sprawach
wszczynanych z urzędu, w
sprawach nieletnich, jeżeli jest
kilku,
gdzie
zamieszkuje
większość, a jeśli jest dwóch
według miejsca zamieszkania
starszego z nich, jeżeli powód lub
wnioskodawca zamieszkuje poza
rejonem sądu lub za granicą,
według miejsca zamieszkania
pozwanego lub uczestnika przy
ulicach,
których
nazwy
rozpoczynają się od litery A do
litery R oraz z terenu gmin:
Augustów, Lipsk, Nowinka,
Sztabin, Płaska.
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem

przeprowadza
kontrole
w
zakresie
legalności
i przebywania w Domach
Pomocy
Społecznej
osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Informacje dodatkowe

- 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,
- pełni dyżury sędziego rodzinnego,
- rozpoznaje wnioski i zażalenia na odebranie dziecka w trybie przepisów ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i inne,
- zastępują nieobecnego sędziego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w zakresie orzeczniczym, zgodnie z ustalonym planem zastępstw przy
uwzględnieniu planu sesji.
- zastępuje Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu
Rejonowego w Augustowie i VII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą w Sejnach podczas jej
nieobecności.

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 Małgorzata Bronakowska,
b) - SSR Waldemar Leszczyński.
c)

