PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH NA ROK 2011
NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011

Lp

Cel

1

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3
4
Wskaźnik opanowania wpływu( liczba
sprawa załatwionych do liczby spraw
wpływających

1

Zwiększenie
sprawności
postępowań
sądowych oraz
stopniowe
ograniczenie
poziomu zaległości
sądowych

Odsetek spraw rozpatrywanych przez
Sąd Rejonowy w Strzelcach
Opolskich, w których czas trwania
postępowania przekracza 12 miesięcy w I instancji
( odniesienie liczby spraw , w których
czas trwania postępowania sądowego
od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I
instancji do uprawomocnienia się
sprawy /wyroku w I instancji.
przekracza 12 m-cy do liczby spraw
uprawomocnionych w I instancji
Średni czas trwania postępowania w
sprawach cywilnych z wyłączeniem
spraw wieczystoksięgowych (w
miesiącach)
Średni czas trwania postępowania w
sprawach karnych (w miesiącach)

103%

1,33 %

4 m-ce

3 m-ce

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

5
1.

Bieżąca analiza działalności Sądu w oparciu o
sprawozdania statystyczne

2.

Nadzór Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach
Opolskich i Przewodniczących poszczególnych
Wydziałów nad działalnością tych Wydziałów

3.

Przeprowadzania kwartalnej analizy danych
statystycznych w zakresie stabilności orzecznictwa
sędziów

4.

kontrola zasadności odroczeń ,nadzór nad
sprawami, w których akta przekazano biegłym,
nadzór nad sprawami w których zawieszono
postępowanie

5.

Zapewnienie prawidłowej obsady sędziowskiej i
urzędniczej - w miarę możliwości etatowych oraz
zapewnienie równomiernego obciążenia sędziów i
pracowników administracyjnych w podległych
wydziałach

6.

Wdrożenie planowanych zmian w przepisach kpc
polegających na wprowadzeniu instytucji zażalenia
poziomego i rozszerzenia uprawnień referendarzy.

7.

Wdrożenie usprawnienia procedur w postępowaniu
karnym - po wprowadzeniu planowanych zmian w
kpk, polegających na m.in. ułatwieniu koncentracji
postępowania dowodowego, redukcji liczby

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym
6
Cele i zadania służące
jego realizacji odnoszą się
do zapisów planu
działalności Ministra
Sprawiedliwości na rok
2011 dla działu
administracji rządowej
Sprawiedliwość

czynności procesowych oraz szerszym stosowaniu
metod konsensualnych

2

Ułatwienie dostępu
obywateli do
wymiaru
sprawiedliwości
oraz wzmacnianie
ochrony prawnej
obywateli

Wskaźnik bezawaryjności działania
infokiosków, o ile zostanie
zainstalowany w Sądzie Rejonowym
w Strzelcach Opolskich
liczba szkoleń dla sędziów w zakresie
mediacji
udział odpisów w NK.W wydanych
drogą elektroniczną w ogólnej liczbie
odpisów
Liczba spraw załatwionych przez sądy
(z wyłączeniem spraw
wieczystoksięgowych) przypadających
na 1 etat sędziowski ( w przeliczeniu
na pełne etaty)

99%

1

80%
900

8.

Zwiększenie liczby spraw załatwianych poprzez
pełniejsze wykorzystanie dostępnych systemów
informatycznych w sądzie

9.

Upowszechnienie elektronicznego obiegu
informacji w sądzie

10.

Utrzymanie i modernizacja systemu
informatycznego dla wspomagania orzecznictwa
oraz pracy sekretariatów i oddziałów sądowych

11.

Umożliwienie pracownikom dostępu w systemie
elektronicznym do informacji

12.

Wspieranie podnoszenia kwalifikacji przez sędziów
i pracowników poprzez refundację kosztów
szkoleń w ramach posiadanych środków
finansowych

13.

Kontynuacja wdrożenia elektronicznej biurowości
i rezygnacja z biurowości tradycyjnej po
warunkiem prawidłowego funkcjonowania
systemu Curenda

1. Zapewnienie stałej aktualizacji danych i informacji
udostępnianych przez infokioski w razie
wyposażenia Sądu Rejonowego w Strzelcach
Opolskich w odpowiednie urządzenia.
2.

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

3.

Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania
sporów

4.

Rozwijanie systemu wsparcia dla osób
pokrzywdzonych np. poprzez wzmożenie pomocy
dla pokrzywdzonych przestępstwem w razie
utworzenia Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i
Pomocy Postpenitencjarnej

3

Zwiększenie
skuteczności i
bezpieczeństwa
wykonywania kary
ograniczenia
wolności i
pozbawienia
wolności z
warunkowym
zawieszeniem jej
wykonania
resocjalizacji
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5.

Dalsza współpraca ze szkołami na temat
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

6.

Wdrożenie - po uchwaleniu odpowiednich
przepisów - bezpłatnej informacji prawnej dla osób
fizycznych

7.

stworzenie punktu obsługi interesanta w razie
zwiększenia liczby etatów urzędniczych

8.

modernizacja strony internetowej

Poszerzenie współpracy kuratorów z
Wydziałem Karnym wykonującym
orzeczenia w sprawach karnych oraz
podmiotami wykonującymi karę
ograniczenia wolności

