Sprawozdanie z wykonania planu działalnościSądu Rejonowego w Sanoku

za rok2014

d|a działu/dzia|ówadministracji rządowej:SPRAWIEDLIwoŚC
CZĘŚC A: Realizacja najważniejsrychcelów w roku 2014
Ó| tej częścisprąwozdania naleĘ wymienić cele wskqząne w częściA planu na rok, którego dotyczy sprawozclanie)
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l.Wydawanie
orzęczęit l. Nadzór administracyjny PIeZesa Sądu
zgodnie z obowiązu.jącymi Rejononego poprzez;monitorowaniespraw
przepisami kk oraz kw
pozostĄch do Załatwienia oraz ana|iza
(po nowelizacji).
obciążenia pracą sędziów i referendarzy
sądowycb'

L Sprawowanie nadzoru nad
równomiernym
obciążeniempracą
2' Udział w szko|eniach
urzędników sądowych.
3. Propagowanie
altematywnych metod
rozwiązywania sporów
(metodąmediacji).
4. Zapewnienie prawidłowego
i efektywnego
wykorzystania kadr.

2' Dostosowanie zakresu czynnościsędziów
do Źeczywistej obsady i wpływu spraw.
Przewodniczących
3. BieŻący nadzór
Wydziałów nad sprawami w których czas
tn,.''aniapostępowaniaprzekracza rok.
4. Sprawowanie nadzoru nad terminowością
wydawania opinii przez biegĘch sądowych.
5. Analiza przepisów prawa i ich stosowanie
co zwiększa stabilnośćorzecznic|wa przy
wykorzystaniu posiadanych zasobów tj.
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I . Utrrymanie sprawowania LEX, kodeksy, komentarze,orzecmictwo
nadzoru nad działalnościąSN itp.
administracyjną sądów
powszechnych
przez 6. Dzialania na rzecz podnoszenia
Dyrektora Sądu.
kwalifikacji
kadry
orzecniczej
i
2. Nadzór (kontrola)Prezesa urzędniczej.
sądu dotyczy opanowania
wpływuw poszczegÓ|nych 7. Rozszerzenie funkcjonalnościsystemu
wydziałach tut
sądu' informatycznego
obstugującego
wydziały.
Analiza
mateliałów
statystycznych
dotyczących 8. Uświadamianie
stron postępowania
o
pracysądu.
korzyściach płynących ze stosowania
3. Zwiększony
nadzór mediacji.
Przewodnicz4cych
Wydziałów nad sprawami 9. Rozwijaniesystemuwspieraniadla osób
w których czas trwania pokrzywdzonych przestępstwem między
postępowania przebacza innymi poprzez StowarzyszenieNiebieska
rok.
Linia, udział w akcji ,,Tygodnia Pomocy
ofialom PrZestępstw''.

CzĘŚC D: Informacja dotyczącarea|izacji ce|ów objętychp|anemdzia|a|ności
na rok 2014
l. Wskaznik opanowaniawpłylvu(|iczba spraw załatwionycV|iczbę
sprawawpływających)
w tut. sądziewyniósł za rok 2014_ 98,7%
(17755/17985))w stosunkudo zaplanowane
go 96%o.
W roku 2013 wskaźnikten wynosit 97,9 więc w stosunkudo roku poprzedniego
zrviększyłsięo-0,8.
2. Przyczyny, które wpłynęłyna wystąpienienegatywnejróżnicy w planowaneji osiągniętejwartościmiemika Średni czas tr.wania
postepowania postępownnią:
- całoroczna
absencjasędziegospowodowaną
chorobąoraz urlopemmacierzyńskim
- sprawyo skomplikowanymcharakterzewymagającewiększegonakładupracywiększejilościterminówrozpraw,
- sprawyzawieszonez powoduchorobystron,
- przeprowadzanie
długotrwałego
obrotuzagranicznego
w związkuz przebywaniemstronpoza granicamikraju,
- przewlekłewydawanieopinii przez biegłychsądowychlub ze względu na ich brak konieczność
korzystaniaw charakterzebiegłych
z osób nie wpisanychna |istębiegłych,a posiadających
stosownąwiedzę.
3. Natomiast wskaŹnik procentowego udziału orzeczonej kary ograniczenia wolnościi kary samoistnej grzywny wśródogółu spraw
w stosunkudo planowanego(48vo)zostałprzekoczgny o l0,9%.
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