FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 200 łr. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 23) w związku z § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.
U. z 2015r., poz 2316 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego
w Suwałkach w dniu 05 stycznia 2018r. (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do
niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia
01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
Imię (imiona): Beata Elżbieta
Nazwisko: Okrągła
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach
Pełnione funkcje: 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 100%);
w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik
procentowy odrębnie dla każdego z nich:
-100% udziału we wpływie spraw z kat. K.
- 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 lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn
zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości:
- orzeka w sprawach z repertorium K, a nadto w sprawach będących we właściwości Sekcji
Penitencjarnej i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych, pełniąc również zastępstwo
kierownika tejże Sekcji podczas jego nieobecność;
- sprawuje nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem prawomocnych wyroków
wydanych w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Suwałkach;
- sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu windykacji należności sądowych w sprawach
karnych oraz nad czynnościami związanymi z przekazywaniem informacji gospodarczej
o powstaniu zaległości w uiszczeniu w całości lub części należności, o których mowa w art.
12a § 1 kkw
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