FORMULARZ PODZIAI:.U CZVNNOSCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27lipca 2001 r. - Prawo 0 ustroju sqd6w powszechnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 52, ze. zm.) w zwiqzku z § 68 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18
czerwca 2019 r. - Regulamin urz~dowania sqd6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141), po zasi~gni~ciu opinii
Kolegium Sqdu Okr~gowego w Zielonej G6rze (wyciqg z protokolu posiedzenia stanowi zalqcznik do
niniejszego dokumentu) ustalam nast~pujqcy indywidualny podzial czynnosci w okresie od dnia
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Imi~

(imiona): Ewa

Nazwisko: Wojciechowicz
Stanowisko sluzbowe:
Starszy Referendarz Sqdowy Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim
Przydzial do wydzialu lub wydzia16w:
VI Zamiejscowy Wydzial Ksiqg Wieczystych w Gu binie
Pelnione funkcje:
Przewodniczqca VI Zamiejscowego Wydzialu Ksiqg Wieczystych w Gubinie
Reguly przydzialu spraw:
IVI Zamiejscowy Wydzial Ksiqg Wieczystych w Gubinie -100 % obciqzenia.
1. Pelnienie funkcji i wykonywanie czynnosci Przewodniczqcej VI Zamiejscowego
Wydzialu Ksiqg Wieczystych w Gubinie zgodnie z w szczeg61nosci przepisami
rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin
urz~dowania sqd6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141) Regulaminem organizacyjnym Sqdu
Rejonowego w Krosnie Odrzanskim i Zarzqdzeniami Prezesa Sqdu, ze szczeg61nym
uwzgl~dnieniem toku spraw i kontroli nad czynnosciami VI Zamiejscowego Ksiqg
Wieczystych w Gubinie;
2. Rozpoznawanie wniosk6w i dokonywanie wpis6w w ksi~gach wieczystych w ramach
wlasciwosci w VI Zamiejscowym Wydziale Ksiqg Wieczystych w Gubinie, w zakresie
100%.
Uzasadnienie reguly przydzialu spraw: przydzial jest uzasadniony sytuacjq kadrowq Sqdu.
Zasady zast~pstw: z uwagi na specyflk~ wydzialu nie zast~puje nikogo. W sprawach pilnych
oraz gdy nie moze rozpoznac sprawy jest zast~powana przez SSR Macieja K~sy.
Dodatkowe obciqzenia oraz ich wymiar (np. dyzury aresztowe, dyzury
koordynatorzy):
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