Plan działalności
Sądu Rejonowego w Sanoku
na rok2o12
d |a działu admi nistracji rządowei Sprawied Iiwość*
czĘŚĆ A: Najważniejsze cele do reatizacji w roku 2012
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Budżet zadanio^ry n.
2012 rok

1. Utrzynanie sprawowania nadzoru nad działa|nością
administrag}iną sądÓw powszechnyd]. przez Kierownika
Finansowego Sądu Rejonowego
102.90/o

1

zwiększanie sprawności
Postępowa sądowych oraz
stopniowe ograniczanie

2. NadzÓr (kontrola) Prezesa Sądu dotyczy opanowania wpbłvu
W poszczego|nych wydziałach tut sądu. Ana|iza materiabw
statysiyczn},ch dotyczących pracy sądu.

odsetek spraw rozpatrywanych pŹez sądy
instancji, w ktÓrycfi czas trwania
postępowania pzekraea
12 miesięcy
(odniesienie liczby spraw' w KÓryd| czas
trwania postępowania Ędowego od dnia
oiefvEzei reieśracii w sadzie I inslanci. do
uprawomocnieniasię
sprawy/ozeczenialwyroku w I instancji
pŻekracza 12 miesięcy do liczby spraw
upfawomocnionych w I inśanqD

5. Usprawtienie w postępowaniu cywi|nyrn obejmujące m.in.
dokładniejsze zapoznanie się z maleriałem w poszczegÓ|nycfi
sprawach @ ptzyczyni sĘ do szy'bszego wydania orzeczenia
ko|iczącego postępowanie

6. Usprawnienie w Postępowaniu kamym' obejmujące m.in.
u|atwienie koncentraQi postępowania dowodou,ego' redukqę
|iczby czynności procesołych

7. Zwiększony nadzÓr Przewodniczących vwdziałÓw nad
sprawami' w ktÓrycfi czas trwania postępou/ania pŻekracza

średniczas tlwania poslępowania w
sprawach crywilnych, kamyc*l
(z wylączeniem spraw
. w miesiącach)
wieczystoksięgouryc

Komunikat Nr
1/1l/DB Ministra
Sprawied|łwościz
dnia'16.11.2011r.w
sprawie
szcfegÓłowych
wytycznych w
zakresie kontroli
zaŻądczei

P|an działa|ności
Prezesa ią/rektora
sądu okĘgo'\'ego
v
Krośnie na rok2012
d|a obszaru okęgu
krośnietiskiego
rok.

8. Dokładne ana|izowanie pzepisÓw prawa iich stosowanie, co
łviekszy stabi|noścofecznic,twa w tut sądzie, przy
wykorzystaniu posiadanych zasobÓw tj. |ex' kodeksy,
komentarze. Orzecznic{wo SN
1. Utrzymanie utwoŻonego punktu obsługi interesanta w tut
sądzie

2

Ułatwienie dostepu obywate|i
do wymiaru sprawied|iwości
oraz wzmacnianie ochrony
prawnej obywateli

2. Promowanie a|tematyr,vnycfimetod roz|t,iązywania sporow np
mediacje w sprawch opvilnych, rodzinnych i kamych.

Liczba spraw załatwionyctt przez sąd (z
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pŻypadających na jeden elat sędziowski
(w prze|iczeniu na pełne etaty)
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*Podstawąprawną sporządzenia p|anu działa|ności
jest art' 70 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnła2p09 r' o finansach publicznych (D4vrffii{łgz,124o,
ze zm.), zgodnie z ktÓrym
Minister kierujący działemsporządza do ko ca |istopada każdego roku, plan działa|ności
na rok Ęstępny d|a kierowanyc.hprzez nibg.d,1:lzllłry{il{|l}g3
rządowej.
Stosownie do postanowien S 9 rozporządzenia Ministra FinansÓw z dnia 29 września2o1o r' w sdławb planu działalnośrci
i sprawozdania z ióo wykonania (Dz. U. Nr 187, poz.
1254)załączonydokument,jakoprojektplanudziała|nościMinistraSprawied|iwościnarok2o11d|adziałuadministracjirządowej
Prezesa Rady Ministroww dniu 10 listopada2010 r

