Sprawozdanje z wykonania planu działatności
Sądu Reionowego w Mieicu za rck20|3
CZĘilĆA: Realiz acja najważniejszych celÓw w roku
2013
(w te1c(ęści
Ęrawoądanianale?l ryruienićcelewska?anew c7ęści
Ap/anu na rok, ktt1rego
doflcal sprawoądanie)
Lp,

Cel

Mierniki okreś|ającestopffi

nafwa

1

Najważniejsze
planowane
zadania
służące
realizacji celua)

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
ktÓrego
dotyczy
sprawozdanie
4

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
ktÓrego
dotyczy
sprawozdanie
--56

1
Zwiększenie
sptawności
postępowari
sądowych
otaz
stopniowe
ogtaniczanie
poziomu
zaległości
sądowych

wskaźnik opanowania
wpływu sprar,v(og6łem)
rvskaźnjk opa,norvania
rvpłyrx,rr
w głriwn'vch
kategoriach spraw
fofpata1w^nych ptzez sądy I
instancji
odsetek spraw
tozpatryanych przez sądy I
instancji w ktÓryclr czas
rr.waniapostępowania
ptzekracza 1,2m-cy (osÓtem)
Średni czas trwania
postępgwaniaw sprawach

Najważniejsze
podjęte
zadania
służące
realizacji celus)

1-000h

96,460/0

1,000/0

960/o

20/o

2,390/o

2 m-ce

1,85m-ca

1. Zap estrueniewarunkÓw
prawidIowego funkcjonowania
i sprawnego wykonywarua przez
Sąd jego podstawowych zadan ze
szczegÓlnym uwzględnieniem
t eo t garuzacji sądÓw rcj onouych
- \Xlydzia-lÓw Zamiej scowych
z stedzl|sąw l(olbuszowej .
2. IJtrzymanei rozwij
in lrastrukruryin formatycznej.
3, Z:większartteobszaru
funkcj onowania systemu
tnformatycznego do
wspomagatu a otzecznictst a o taz
pf2cy sekfetariatÓw i oddziałÓw
sądowych.
]
4. Pneprov,tadzarie
I
comiesięcznej analizy obciązenia
I

7

1. Zapelvnterue warunkÓw
prawidłowego funkc;onowania
1 sprawnego wykonyrvania
przez Sąd jego podstawowych
zadan ze szczegilnym
urvzględnieruem t co r garuzacji
sądÓw rejonowych ,Wydziało:v
Z amrejscowych
z stedzibąw KolbuszoweJ .
2. I.)trzymante i rczvłlj
infras trukrury informaty czaej.
3. Zwiększante obszaru
funkcj onowania systemu
informatycznego do
wsp omagatu a o rzeczticbv a
otaz pt^cy sekretariatÓw i
oddziałÓw sądowych.
4. Pneprowadzarue

cywilnych , ptacy,
rodzinnych, ubezpiecze
społecznych, karnych i
gospodarczych (z *ył. Spraw
wieczystoksiegowych i
rejestrowych)- liczony jako
wska.źnikpozostałościspraw
(w miesiacach)

|jczba zał.atsitonychspraw na
sędziego (w przeliczeniu na
pełne etary) - z.uryŁączetiem
spraw rejestrowych i
wieczystoksiegowych

2

Ułatwianie
dostępu
obywateli do
wymiaru
sptawiedliwoś
ci oraz
wzmacnianie
ochtony
prawnei
obywateli

Usprarfilenie
funkclonujących PunktÓw
obsłĘ InteresantÓwwt^zz
CzytelniąAkt

a

820

2 szkolenia

832

2 szkoletia

sędziÓw pflez pflewodniczących
wydział.6w
w zakresie zasadoościodtaczaria
spraw.
5.Ptowadzenie racjonalnej
polityki kadrowej popflez
prawidłową alokacj e etatÓw
oneczticzych
i administracyjnych ze
sz czegi|nyrr' uwzględnieniem
reo rgarizacji j edno stki.
6. Promowanię alternatywnych
metod tozsłiązywania spor w w
tym przede wszystkim mediacji
we wszystkich rcdzaj spraw.

CzĘśĆ D: Inform acja dotycząca rcaLtzaciicelÓw obiętych planem dzi*łatnościna rck20!3

(należy krÓtko opisać najważniejsze przyczyny, ktÓre wpłynęły na niezrealizowanie celÓw, wystącienie istotnych rÓżnic
w planowanych i osiągniętych wartościach miernikÓw lub podjęcie innych niż planowane zada służących realizacji cetÓw)
Cet Zwiększenie

sptawności postępowarfl sądowych otaz stopniowe ogtaniczanie poziomu

zaleglościsądov4ych

Pruyczynami dla ktÓrych tie zrea7izowano celu _ wystąpiły tieznaczne rlżtice w planowanej i osiągniętej wartości miemikÓw:
o wskaźnik opanowania wpłyuru SPraw (ogÓłem),
o wskaźnik opanowania wpłyrru w głÓwnych kategotiach sPfav/ rczpatrywarrychpt'zez sądy I instancji
. oraz odsetek sprav/ rczPatrryanych przez sądy I instancji w ktÓrych czas trsyatia postępowania prze|<racza1'2 m-cy (og6łem)
były pzede wszystkim: skomplikowany charakter wpływających spraw oraz odstąpierie z dniem 76 paździemtka 2013 roku SędziÓw Sądu
Rejonowego w Mielcu orzekających w czterech Wydziałach Zamiejscowych z siedzilbą w Kolbuszowej (6 otzeczntkÓw) od wykonywania
czynności ot'zeczticzych w zwią2ku z uch,waŁąSąduNaiwyższego z dtia 17 hpca 2013 roku CzP 46/13.

Mielec, dnia 27 lutego 2014 roku.
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