Sprawozdanie
z wykonania Planu działalności Sądu Rejonowego w Zamościu za 2011 rok.
Podstawa prawna: paragraf 7 pkt 4 Komunikatu Nr 1/11/DB Ministra Sprawiedliwości z 16 listopada
2010 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu
administracji rządowej sprawiedliwośd.
Na podstawie paragrafu 5 pkt.3 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości Nr 1/10/DB z dnia 18
października 2010 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla
działu administracji rządowej sprawiedliwośd w Sądzie Rejonowym w Zamościu opracowano i po
zatwierdzeniu przez Kierownika Finansowego i Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu opublikowano
w Biuletynie Informacji Publicznej „Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na 2011 rok”
zwany dalej Planem. Plan wdrożono i na skutek wewnętrznej weryfikacji na koniec I kwartału br.
dokonano jego korekty, czym nadano jego kształt ostateczny.
W Planie przyjęto do realizacji w 2011 roku 3 cele uszczegółowione przez 9 mierników, które miały
miarodajnie wykazad efekty działalności Sądu w 2012 roku.
1. Cel obejmujący zwiększenie sprawności postępowao sądowych oraz stopniowe ograniczanie
poziomu zaległości Sądu określono następującymi miernikami:
1.1 wskaźnikiem opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych przez Sąd do liczby
wpływających)- ustalonym na 97%.
1.2 odsetkiem spraw rozpatrywanych przez Sąd w których okres postępowania przekracza 12
miesięcy- ustalonym na 11,4.
1.3 liczbą spraw załatwionych przez Sąd przypadających na 1 etat sędziowski-ustalonych na
836.
2. Cel obejmujący dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmocnienia ochrony
procesowej określono następującymi miernikami:
2.1 liczbą ksiąg zapisanych w Centralnej Bazie Danych- ustaloną na 2500.
2.2 wskaźnikiem bezawaryjności centralnego systemu informatycznego- ustalonym na 1.0.
2.2 liczbą obywateli korzystających z obsługi w Punkcie Obsługi Obywateli- ustaloną na 30
dziennie.
3. Cel obejmujący zapewnienie w ramach gospodarki finansowej prawidłowych warunków do
realizacji postępowania sądowego określono następującymi miernikami;
3.1 liczbą rozpoznao cenowych na zakup wybranych towarów i usług- ustaloną na 3.
3.2 liczbą wypłat rekompensat ławników oraz należności biegłych i stron- ustalono 100%,
3.3 opracowaniem projektu planu finansowego na 2012 rok- ustalono 1.0.
Przyjęte cele i mierniki wpisane do Planu wykonano. Wykonanie przedstawia się następująco:

Cel nr 1.
1.1 plan 97 % wykonanie 100,2 %.
1.2 plan 11,4 wykonanie 11,2.
1.3 plan 836 wykonanie 1209,2.
Cel nr 2.
2.1 plan 2500 wykonanie 2884.
2.2 plan 1.0 wykonanie 1.0
2.3 plan 30 wykonanie powyżej 30 osób dziennie.
Cel nr 3.
3.1 plan 3 wykonanie 5.
3.2 plan 100 % wykonanie 100%.
3.3 plan 1.0 wykonanie 1.0.
Na realizację celów wpisanych do Planu wydano kwotę 16 171 tys. złotych. Z tej kwoty wydatkowano:
- na zabezpieczenie społeczne obejmujące wypłatę świadczeo z budżetu paostwa dla sędziów stanu
spoczynku i ich rodzin 284 tys. złotych,
- na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości ogółem 15 887 tys. złotych, w tym na działalnośd
orzeczniczą 14 169 tys. złotych, zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych
funkcjonowania sądów 1 562 tys. złotych i usprawnienie systemów informatycznych 155 tys. złotych.
Realizacja Planu przebiegała zgodnie z przyjętymi standardami kontroli zarządczej w szczególności z
Zarządzeniem nr 13/11 Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 15 września 2011 roku w
sprawie systemu kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Zamościu.
Realizacja Planu objęta była całorocznym monitoringiem. Wykonanie celów i poziomu mierników
analizowano kwartalnie przy sporządzaniu Formularza opisowego prezentującego wykonanie
wydatków budżetu paostwa za cztery kwartały 2011 roku. Kopia Formularza za 2011 rok stanowi
załącznik do niniejszego sprawozdania.
Działalnośd Sądu Rejonowego w Zamościu była w 2011 roku objęta kontrola zewnętrzną:
- Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Lublinie w zakresie wdrożenia przepisów o informatyzacji
administracji rządowej,
- Zakładu Ubezpieczeo Społecznych Oddział w Biłgoraju w zakresie naliczania składek, zasiłków i
emerytur od wynagrodzeo pracowniczych oraz
- audytem Sądu Okręgowego w Zamościu w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami
Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych.

Ustalenia kontroli i audytu były dla Sądu pozytywne, a na sformułowane zalecenia pokontrolne
udzielono odpowiedzi w terminie.
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