Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego w Łomży
za rok 2011
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
nazwa

1

2

3

Wskaźnik opanowania
wpływu

1

Zwiększenie
sprawności
postępowań
Odsetek spraw
sądowych oraz
rozpatrywanych przez Sąd
stopniowe
Rejonowy w Łomży, w
ograniczenie
których czas trwania
poziomu zaległości postępowania przekracza 12
sądowych
miesięcy

Średni czas trwania
postępowania (w miesiącach)

liczba ksiąg wieczystych
zapisanych w Centralnej
Bazie Danych w okresie
sprawozdawczym

2

Ułatwienie dostępu
obywateli do
wymiaru
sprawiedliwości
oraz wzmacnianie
ochrony prawnej
liczba szkoleń pracowników
obywateli
obsługi interesantów

planowana wartość do osiągnięcia osiągnięta wartość na koniec
na koniec roku, którego dotyczy
roku, którego dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
4

5

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

6

1. W przypadku zmiany przepisów ustawy prawo
o ustroju sądów powszechnych wdrożenie
menedżerskiego systemu zarządzania.

100% (1)

0,4% (0,004)

100,72% (1)

0,6% (0,006)

2. Wdrożenie planowanych zmian w przepisach kpc
polegających na wprowadzeniu instytucji zażalenia
poziomego i rozszerzenia uprawnień referendarzy.
3. Wdrożenie usprawnienia procedur w postępowaniu
karnym po wprowadzeniu planowanych zmian w kpk
polegające na m.in. ułatwieniu koncentracji
postępowania dowodowego, redukcji liczby czynności
procesowych oraz szerszym stosowaniu metod
konsensualnych.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

7

1. Działalność orzecznicza
2. Działania na rzecz usprawnienia procesu
sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
3. Zapewnienie warunków organizacyjnych i
technicznych funkcjonowania sądów.
4. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień
orzekanych przez sądy.
5. Propagowanie elektronicznego postępowania
upominawczego

4. Propagowanie elektronicznego postępowania
upominawczego

2 (m-ce)

1,2 (m-ce)

4000

1968

1

1

1. Zapewnienie stałej aktualizacji danych i informacji 1. Zapewnienie stałej aktualizacji danych i
udostępnianych przez Internet za stronie internetowej. informacji udostępnianych przez Internet za
stronie internetowej.
2. Wdrożenie elektronicznego sposobu wnoszenia
opłat sądowych po wejściu w życie odpowiednich
2. Utrzymanie systemów informatycznych
zmian ustawodawczych.
3. Promowanie alternatywnych metod
3. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania rozwiązywania sporów.
sporów.
4. Kampanie edukacyjne i informacyjne na temat
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
4. Kampanie edukacyjne i informacyjne na temat
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
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Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011.
Sąd Rejonowy w Łomży, dysponent III stopnia części 15 zapewnił warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania sądu w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Podejmowano działania mające na
celu przyspieszenie postępowania oraz podniesienie jakości orzecznictwa m. in. poprzez szkolenia. Sąd wspierał alternatywne formy rozwiązywania sporów (mediacje).
1. Zakładany poziom mierników został częściowo osiągnięty. Wpływ do Sądu Rejonowego w Łomży został opanowany, a wyższe załatwienie wpłynęło na zmniejszenie zaległości, średni czas postępowania wyniósł 1,2 m-ca. Miernik
"odsetek spraw rozpatrywanych przez Sąd Rejonowy w Łomży, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy" nie został osiągnięty z uwagi na:
a) stopień skomplikowania spraw wpływających do sądu (wydłużenie czasu trwania postępowania rośnie proporcjonalnie do stopnia złożoności konkretnej sprawy),
b) delegacje sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Okręgowego w Łomży oraz absencje chorobowe w grupie orzeczniczej.
2.Powodem nieosiągnięcia wartości miernika "liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych" jest zastój na rynku nieruchomości. Wyższy wpływ spraw do Wydziału Ksiąg Wieczystych w stosunku do roku 2010
dotyczył wpisów w księgach już założonych, a tylko 19,4 % z załatwionych spraw dotyczyło założenia nowej księgi wieczystej.

Łomża, dn. 20.03.2012 r.
data
Podpis kierownictwa jednostki
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