ZARZĄDZENIE

NR 22/2020

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH

z dnia 23 marca 2020 roku
w sprawie uzupełnienia
Zarządzenia Nr 20/2020zdnia19 marca 2020 roku
w przedmiocie odwołania terminów rozpraw i posiedzeń
na miesiąc kwiecień 2020 roku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 365.), § 30 ust.
1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz.1141 ze zm.), art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1239 ze zm.), a także
przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) i§ 8 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U. z 2020
roku, poz. 433) zarządza się, co następuje:
§1
Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach Nr 20/2020
z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie odwołania terminów rozpraw i posiedzeń
w Sądzie Okręgowym w Siedlcach w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia
2020 roku poprzez zastrzeżenie, że wyłączenie - poza sprawami pilnymi w rozumieniu
Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach Nr 15/2020 z dnia 13 marca 2020
roku - dotyczy także posiedzeń poświęconych publikacji orzeczeń, które zostaną
przeprowadzone w zaplanowanych terminach.
Uzupełnia się Zarządzenie

§2
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 oraz
przed wejściem do w /w budynku Sądu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
/

