Plan działalności
Sądu Rejonowego w Grajewie
na rok 2011
dla działu administracji rządowej Sprawiedliwość
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1

1

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

nazwa

Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym

3

4

5

6

Wskaźnik opanowania
wpływu

100% (1 )

1. Wprowadzenie okresowych ocen sędziów
połączonych z indywidualnym planem rozwoju jako
mechanizmu premiowania wynikowego (podstawa do
decyzji w sprawie awansowania na wyższe stanowisko
sędziowskie lub powierzenie funkcji) po zmianie
ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych.

Odsetek spraw
rozpatrywanych przez Sąd
Rejonowy w Grajewie, w
których czas trwania
postępowania przekracza 12
miesięcy

0,4% ( 0,004)

Cel

2

Zwiększenie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczenie
poziomu
zaległości
sądowych

Cele i zadania
służące jego
realizacji odnoszą
się do zapisów planu
2. Wdrożenie planowanych zmian w przepisach kpc
działalności Ministra
polegających na wprowadzeniu instytucji zażalenia
Sprawiedliwości na
poziomego i rozszerzenia uprawnień referendarzy.
rok 2011 dla działu
3. Wdrożenie usprawnienia procedur w postępowaniu administracji
karnym po wprowadzeniu planowanych zmian w kpk rządowej
polegające na m.in. ułatwieniu koncentracji
Sprawiedliwość
postępowania dowodowego, redukcji liczby czynności
procesowych oraz szerszym stosowaniu metod
konsensualnych.

Średni czas trwania
postępowania (w miesiącach)

1,8

4. Wdrożenie protokołu elektronicznego (po
dostarczeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości
sprzętu).
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1. Zapewnienie stałej aktualizacji danych i informacji
udostępnianych przez Internet za stronie internetowej.

2

Ułatwienie
dostępu obywateli
do wymiaru
sprawiedliwości
oraz wzmacnianie
ochrony prawnej
obywateli

2. Wdrożenie elektronicznego sposobu wnoszenia
opłat sądowych po wejściu w życie odpowiednich
zmian ustawodawczych.

Dni otwarte dla
zorganizowanych grup
młodzieży szkolnej

100%

4 dni

3

Zwiększenie
skuteczności ,
bezpieczeństwa i
legalności
umieszczania,
pobytu i
zwalniania z
placówek

3. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania
sporów (instalacja na monitorze)

4. Kampanie edukacyjne i informacyjne wśród
młodzieży na temat funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości
Nadzór sędziego wizytatora nad funkcjonowaniem
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Goniądzu, Ośrodka Kuratorskiego w Grajewie, Domu
Pomocy Społecznej w Grajewie i Oddziału
Psychiatyrcznego Szpitala Ogólnego w Grajewie w
zakresie bezpieczeństwa umieszczania,pobytu i
zwalniania z placówek

Grajewo, dn. 30.12.2010 r.
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