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Sprawozdanie z wykonania planu dzi*ła|ności
Sądu Rejonowego w Mielcu za rok2014
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Usprawnienie oraz
podnoszenie jakości
obsługi Po|
ReąlizacjaprojektÓw
'tnformatycznych
doLyczących
udostepnienia informacji
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Worta] wymiaru
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Szkolenia pmcownikÓw.
POI w zakresie sptawnej
obsługi interesanta.
Wprowadzenie ankiet
umożliwiających
interesantom ocenę jakości
obsługiw PoI.
Wdtożenie rcalrtzacji
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Sredni czas trstanla
postepowania w sprawach
cy'wilnych, pracy,
rodzinnych, ub ezpiecz en
społecznych, karnych i
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wyłączeniem spraw
wieczystoksiegowych i
rejestowych) w miesiącach
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w sądownictwie

Relacja maksymalnej
wartości t7otazu wpłyuru do
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tejonowych (iczony jako
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1 . Szkolenia z zaktesu
efektywnego
prowadzenia czynności
ptocesowych, czy
wykozystyvzania
alternatywnych metod
roz:wtęywanla spotÓw,
Wykony'wanie czynności
nadzorczych ptzez
Przewodniczących
Wydział'iw,
Szkolenia uzędnik w,
kurator w, re ferendarzy i
asystentÓw.
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prawidłowej
efekt}'wności
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1 . Zapewnienie warunkÓw
prawidłowego
funkcjonowania
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przez Sąd jego
podstawowy ch zadail..
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comiesięcznej analtzy
ob ciążerlta sędzt1vt przez
pzewodniczących
wydział'6ur
w zakresie zasadności
odraczania spraw
Ptomowanie
altematywnych metod
t o zuliązyw atia spotÓw w
tym przede wszystkim
mediacji we wszystkich
rodzai sDraw.
Ptowadz enie racjo nalnej
polityki kadrowej poprrez
prawidłową alokacje
etatÓw orzeczticzych
i administacyjnych.

społecznych, rodzinnego i
gospodarczego)

mierniknie
podlega
kaskadowaniuna
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CzĘŚĆ D: Informacia doĘcząca teahzacii celÓw obiętych planem dzi*łalności na rck20t4
(naleŻy krÓtko opisać najważniejsze przyczyny,
ktÓre wpłYnęły na niezrealizowanie
celÓw, wystąaienie istotnych
podjęcie
planowane
planowanych
innych
niż
zada
i osiągnięĘch wartościach miernikÓw lub
służących realizacji celÓw)
w
Cet Zwiększenie

rÓŻnic

sptawności postępowaó sądowych otaz stopniowe ogtaniczanie poziomu zaległości sądovych

Ptzyczynami dla ktÓrych tie zrcąli,,owano celu - wystąpiły tieznaczne tiżntce w planowanej i osiągniętej wattości miernikÓw:

Mielec,dnia 27 lutego 2015 roku.
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