Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Mikołowie za rok 2011
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Cel

nazwa

planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące
realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

102 %

107%

Zwiększanie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości
sądowych

1

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

Kwartalna ocena wykonania planowanych
mierników określających stopień realizacji
celu na podstawie sprawozdań z
wykonania budżetu zadaniowego.

Dokonywano kwartalnej oceny wykonania
planowanych mierników określających stopień
realizacji celu na podstawie sprawozdań z wykonania
budżetu zadaniowego.

Przemieszczanie sędziów, referendarzy,
urzędników, asystentów sędziów pomiędzy
wydziałami w celu opanowania bieżącego
wpływu spraw sądowych i zredukowania
zaległości.

Dokonywano okresowej oceny wykonania
planowanych mierników jw. przez poszczególne
wydziały Sądu.

Zapewnienie warunków organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania Sądu.
Działalność administracyjna i nadzorcza
prezesa i przewodniczących wydziałów
Sądu Rejonowego w Mikołowie.
Szkolenia kadry orzeczniczej i urzędniczej.

Przeprowadzono spotkania z przewodniczącymi
wydziałów i kierownikami sekretariatów wydziałów,
których celem było wdrożenie tych osób do
wypełniania ich obowiązków w ramach kontroli
zarządczej.
Podejmowano decyzje o przemieszczeniu sędziów,
urzędników i asystentów sędziów pomiędzy
wydziałami w celu opanowania bieżącego wpływu
spraw sądowych, zredukowania zaległości i poprawy
jakości orzecznictwa.
Podejmowano na bieżąco decyzje mające na celu
zapewnienie warunków organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania Sądu.

3

Zwiększanie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie
poziomu zaległości sądowych

2

Ułatwianie obywatelom dostępu do
sądów

4

Odsetek spraw
rozpatrywanych przez
sądy I instancji, w których
czas trwania
postępowania przekracza
12 miesięcy (odniesienie
liczby spraw , w których
czas trwania
postępowania sądowego
od dnia pierwszej
rejestracji w sadzie I
instancji do
uprawomocnienia/wroku
w I instancji przekracza
12 miesięcy do liczby
spraw
uprawomocnionych w I
instancji)

0,01

0,01

Kwartalna ocena wykonania planowanych
mierników określających stopień realizacji
celu na podstawie sprawozdań z
wykonania budżetu zadaniowego.

Dokonywano kwartalnej oceny wykonania
planowanych mierników określających stopień
realizacji celu na podstawie sprawozdań z wykonania
budżetu zadaniowego.

Przemieszczanie sędziów, referendarzy,
urzędników, asystentów sędziów pomiędzy
wydziałami w celu opanowania bieżącego
wpływu spraw sądowych i zredukowania
zaległości.

Dokonywano okresowej oceny wykonania
planowanych mierników jw. przez poszczególne
wydziały Sądu.

Zapewnienie warunków organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania Sądu.
Działalność administracyjna i nadzorcza
prezesa i przewodniczących wydziałów
Sądu Rejonowego w Mikołowie.
Szkolenia kadry orzeczniczej i urzędniczej.

Przeprowadzono spotkania z przewodniczącymi
wydziałów i kierownikami sekretariatów wydziałów,
których celem było wdrożenie tych osób do
wypełniania ich obowiązków w ramach kontroli
zarządczej.
Podejmowano decyzje o przemieszczeniu sędziów,
urzędników i asystentów sędziów pomiędzy
wydziałami w celu opanowania bieżącego wpływu
spraw sądowych, zredukowania zaległości i poprawy
jakości orzecznictwa.
Podejmowano na bieżąco decyzje mające na celu
zapewnienie warunków organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania Sądu.

Średni czas trwania
postępowania w
sprawach cywilnych,
karnych i gospodarczych
(z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych i
rejestrowych ) (w
miesiącach)
Liczba ksiąg wieczystych
zapisanych w Centralnej
Bazie Danych w okresie
sprawozdawczym

1,82

15.000

1,22

10.248

Jw.

Jw.

Niewykonanie planu w tym zakresie jest
spowodowane działaniem ośrodków migracyjnych.
Sąd mając na względzie wykonanie planu
podejmował w ciągu 2011r. następujące działania:
Monitorował działania WKW oraz Ośrodka
Migracyjnego w Nisku.
Interweniował do Ośrodka jw. o zwiększenie ilości
przyjmowanych KW do migracji.
Doprowadził do zmiany Ośrodka Migracyjnego na
Ośrodek w Skawinie.
Interweniował do Ośrodka jw. o zwiększenie ilości
przyjmowanych KW do migracji.

Ułatwianie obywatelom
dostępu do sądów

5

Wykonywanie budżetu
sądu wspierające
sprawność postępowania
sądowego

6

Udział w programie MS
instalowania infokiosków
z funkcją dostępu do
Platformy
Elektronicznych Płatności
(ilość stanowisk)

Zapewnienie zasobów
finansowych,
organizacyjnotechnicznych i
materiałowych
niezbędnych do
wykonywania zadań
Sądu Rejonowego w
Mikołowie

2

2

Niewystępowanie
(nieincydentalnych)
czynników
zakłócających
sprawność
postępowania z
powodu braku
zasobów
organizacyjnych,
materiałowych i
finansowych

Niewystępowanie
(nieincydentalnych)
czynników
zakłócających
sprawność
postępowania z
powodu braku
zasobów
organizacyjnych,
materiałowych i
finansowych

Sąd Rejonowy w Mikołowie wziął udział w programie
MS wyposażania sądów w infokioski w zakresie 2 szt
tych urządzeń. Realizacja programu została
przewidziana na kilka lat, Sąd w Mikołowie nie został
wyposażony w infokioski w 2011r., jest przewidziany
do wyposażenia na lata następne.

Okresowe (kwartalne) oceny wykonania
budżetu sądu.
Bieżące dostosowywanie planu
finansowego do całorocznych potrzeb
jednostki, ewentualne wnioskowanie o
zmianę planu finansowego do Dyrektora
Sądu Okręgowego w Katowicach.

Okresowe (kwartalne) oceny wykonania budżetu
sądu.
Bieżące dostosowywanie planu finansowego do
całorocznych potrzeb jednostki, wnioskowanie o
zmianę planu finansowego do Dyrektora Sądu
Okręgowego w Katowicach.

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2011.
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Cel

nazwa

planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji
celu4)

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

Zabezpieczenie
społeczne i wspieranie
rodziny
Realizacja ustawowo
określonych świadczeń
wypłacanych z budżetu
państwa sędziom i ich
rodzinom

1

3

Sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości przez
sądy powszechne i
wojskowe.
Działania na rzecz
usprawnienia procesu
sprawowania wymiaru
sprawiedliwości

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
przez sądy powszechne i wojskowe.
Zagwarantowanie obywatelom
konstytucyjnego prawa do sądu.

2

Ilość świadczeniobiorców

3

3

odsetek spraw, w których
złożono skargi na
naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w
postępowaniu sądowym
bez nieuzasadnionej zwłoki

0

0

Okresowe (kwartalne) oceny wykonania
budżetu sądu.
Bieżące dostosowywanie planu
finansowego do całorocznych potrzeb
jednostki, ewentualne wnioskowanie o
zmianę planu finansowego do Dyrektora
Sądu Okręgowego w Katowicach.

Okresowe (kwartalne) oceny wykonania
budżetu sądu.
Bieżące dostosowywanie planu
finansowego do całorocznych potrzeb
jednostki, wnioskowanie o zmianę planu
finansowego do Dyrektora Sądu
Okręgowego w Katowicach.

Kwartalna ocena wykonania
planowanych mierników określających
stopień realizacji celu na podstawie
sprawozdań z wykonania budżetu
zadaniowego.
Przemieszczanie sędziów, referendarzy,
urzędników, asystentów sędziów
pomiędzy wydziałami w celu opanowania
bieżącego wpływu spraw sądowych i
zredukowania zaległości.
Zapewnienie warunków organizacyjnych
i technicznych funkcjonowania Sądu.
Działalność administracyjna i nadzorcza
prezesa i przewodniczących wydziałów
Sądu Rejonowego w Mikołowie.
Szkolenia kadry orzeczniczej i
urzędniczej.

Dokonywano kwartalnej oceny wykonania
planowanych mierników określających
stopień realizacji celu na podstawie
sprawozdań z wykonania budżetu
zadaniowego.
Dokonywano okresowej oceny wykonania
planowanych mierników jw. przez
poszczególne wydziały Sądu.
Przeprowadzono spotkania z
przewodniczącymi wydziałów i
kierownikami sekretariatów wydziałów,
których celem było wdrożenie tych osób do
wypełniania ich obowiązków w ramach
kontroli zarządczej.

zapewnienie warunków
umożliwiających
zwiększenie sprawności
działania sądów
1056

1140
Jw.

Jw.

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2011
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Cel

nazwa

planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji
celu4)

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7
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CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011.
Niewykonanie planu objęło liczbę ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych, ilość planowana 15000, wykonana 10248. Niewykonanie planu jest spowodowane działaniem
ośrodków migracyjnych. Sąd mając na względzie wykonanie planu podejmował w ciągu 2011r. działania wskazane w części A Sprawozdania. Działania te z pewnością wpłynęły na zwiększenie
stopnia wykonania planu.

29 marca 2012r.

