Sprawozdanie z wykonania planu działalności
1)

Sądu Rejonowego w Żorach
za rok 2011
2)
dla działu/działów administracji rządowej: ..........................................

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
Najważniejsze planowane
wartość do
wartość na
Lp.
Cel
zadania służące realizacji celu
osiągnięcia
Nazwa
koniec roku,
4)
na koniec
którego dotyczy
roku którego
sprawozdanie
dotyczy plan
1

2

3

Wskaźnik opanowania wpływu
(odniesienie liczby spraw
załatwionych przez sądy do liczby
spraw wpływających)

1

Zwiększenie
sprawności
postępowań sądowych
oraz stopniowe
ograniczenie poziomu
zaległości sądowych

4

101,24%

5

108,42%

Odsetek spraw rozpatrywanych
przez sądy I instancji, w których
czas trwania postępowania
przekracza 12 miesięcy

4,97%

6,74%

Średni czas trwania postępowania
w sprawach cywilnych, karnych i
gospodarczych
(z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych
i rejestrowych )

2,2 (m-ca)

2,63 (m-ca)

6

1. Wdrożenie menadżerskiego
modelu zarządzania sądami
skorelowanego z modyfikacją
zasad sprawowania nadzoru nad
działalnością
administracyjną
sądów powszechnych.

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji
celu5)

7

1. Nadzór administracyjny nad
działalnością Sądu.
2. Zintensyfikowanie działań
dotyczących sprawności
postępowań sądowych.

2. Wprowadzenie okresowych
ocen sędziów połączonych z
indywidualnym planem rozwoju 3. Kwartalna analiza wykonania
jako mechanizmu premiowania mierników budżetu
wynikowego (podstawa do zadaniowego.
decyzji w sprawie awansowania
na
wyższe
stanowisko
sędziowskie lub powierzenie
funkcji).

2

Usprawnienie pracy
jednostek
organizacyjnych
resortu
sprawiedliwości oraz
ułatwienie
obywatelom dostępu
do sądów

Liczba ksiąg wieczystych
zapisanych w Centralnej Bazie
Danych w okresie
sprawozdawczym

876

471

3. Wdrożenie protokołu
elektronicznego.

4. Ustawiczne szkolenie kadry
orzeczniczej i urzędniczej.

4. Półroczna ocena wykonania
planowanych mierników.

5. Zapewnienie warunków
organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania
Sądu.

5. Szkolenie kadry orzeczniczej
i urzędniczej.
6. Zapewnienie warunków
organizacyjnych i technicznych
funkcjonowania Sądu.

6. System kontroli.

7. Działalność kontrolna.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach
mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)
1. W roku 2011 w stosunku do roku 2010 odnotowano pozytywny poziom wskaźnika opanowania wpływu.
2. Nie została osiągnięta wartość docelowa niżej wymienionych mierników :
a) odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy,
b) średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych )
z uwagi na trudną sytuację kadrową Sądu i wynikającego z niej wydłużenia czasu rozpatrywania spraw, co było szczególnie widoczne w przypadku spraw
cywilnych,
c) liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym uległa zmniejszeniu z uwagi na mniejszy wypływ ilości wniosków
o założenie elektronicznej księgi wieczystej.

Żory, dnia 30 marca 2012 roku

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żorach
SSR Joanna Dzierżawa-Ignacek

