PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
w KIELCACH
ul. Seminaryjska 12a
25-372 Kielce
Kd. 1120-1-119/2018

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 23 ze zm.) w związku z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach ustalam indywidualny zakres czynności
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona):
Grażyna

Nazwisko:
Cieloch
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Pełnione funkcje: –
Reguły przydziału spraw:
 orzekanie w wymiarze 100 % udziału w przydziale spraw wpływających do
IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
o sprawy z repertorium „Kzw” według wydruku SLPS;
o sprawy z wykazu „Kow” i „Pen” według reguł ustalonych Zarządzeniem
nr 2 Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 października 2018 r.

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: –
Zasady zastępstw:
 zgodnie z planem zastępstw i dyżurów, sporządzonym w oparciu o § 52b
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin
urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.)
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
 wykonywanie wizytacji i lustracji zakładów karnych, policyjnych izb zatrzymań,
placówki Straży Granicznej w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy – zgodnie z planem zadań nadzorczych na rok 2019;
 wykonywanie

doraźnych

czynności

nadzorczych

w

jednostkach

penitencjarnych zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Prezesa Sądu
Okręgowego w Kielcach i Przewodniczącego Wydziału;
 prowadzenie postępowania wstępnego w sprawach Kow/el w wymiarze 25%
wpływu;
 nadzór nad wykonywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego
w wymiarze 25% wpływu;
 nadzór nad wykonywaniem dozorów w wymiarze 4/10 referatu D;
 wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału.

…………………...
(data)

……………………….
(podpis prezesa sądu)

Do wiadomości:
P. Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Sądu Okręgowego w Kielcach

