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Na podstawie art. 2 oraz art. 10 ust. ]. ustawy z dnia 6 września 2OO1, r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. Uzż01,6,poz.1764zezm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 sierpnia
2OI7 r. o udzielenie informacji publicznej w postaci:

7.

rejestru umow, zawartych w imieniu Sqdu' od 7 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r.,
zawierajqcego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach
umow, stronach umow, kwotach umów.

2.

adresu strony internetowej, na ktorej znajduje się dokumentacja przebiegu i efektow
kontroli, przeprowadzonych w sqdzie, oroz wystqpienia, stanowiska, wnioski i opinie
p

3.
4.

od m i otów j q

p

rze p r ow a dzaj qcych.

kalendarz spotkań prezesa (prezes) sqdu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017

r,

skany orzeczeń, zapodłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 237 Kodeksu Karnego lub
wydanych w wyniku wniesienia środkaodwołowczego od orzeczenia sqdu pierwszej
instoncji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydonych przez Sqd w 2077

5.

r.

skany orzeczeń, zapodłych z oskorżenio o czyn zabroniony z art. 21-2 Kodeksu Karnego lub
wydanych w wyniku wniesienia środkaodwoławczego od orzeczenia sqdu pierwszej
instoncji, wydanego w sprawie z tego oskorżenia

-

wydanych przez Sqd

w 2017 r.

niniejszym udostępniam żądane informacje i dokumenty zgodnie z wnioskiem:

Ad.1.
Rejestr umów prowadzony przez Oddział Gospodarczy i rejestr umów cywilnoprawnych prowadzony

przezOddział Kadr,
Ad.2.
lnformacje dot. kontroli przeprowadzonych w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie znajdują

się na stronie internetowej Sądu www.lublin-zachod.sr.pov.pl - w zakładce ,,lnformacje", zakładka

/

,,Kontrole przeprowadzone
sadzie.html).

w sądzie"

(http://lublin-zachod.sr.gov,pl/kontrole-przeprowadzone-w-

Ad.3.
Co do udostępnienia,,kalendarza spotkań prezesa (prezes)sądu, które odbył (odbyła)w lipcu 2OI7 r."

uprzejmie informuję, że w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie nie jest prowadzony
kalendarz spotkań Prezesa, który zawierałby wszystkie rzeczywiście odbyte spotkania. Na stronie
internetowej Sądu oraz gablotach informacyjnych w Sądzie są podane godziny przyjęĆ interesantów

i

w tych godzinach osoby przychodzące do sekretariatu Prezesa są zazwyczaj przyjmowane w ramach

składanych skarg i wniosków, W sporadycznych przypadkach, gdy Prezes nie może w danym
momencie przyjąć interesanta, jest on wtedy informowany o możliwym terminie przyjęcia i wówczas
może to zostać zanotowane w podręcznych notatkach w celu przypomnienia o takim spotkaniu
Prezesowi.
Natomiast z racji krótkiego upływu czasu z dużym prawdopodobieństwem można stwierdziĆ, że we
wskazanym okresie Prezes nie odbył żadnego spotkania, które by posiadało przymiot oficjalności,
a wszystkie ewentualne spotkania dotyczyły skarg stron postępowania na działalnoŚĆ Sądu.

Ad.4.
Skan zanonimizowanego orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
w sprawie lll 980/16 (orzeczenie w załączeniu), natomiast orzeczenie wydane w sprawie lll K 895/16
dostępne jest w Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie na stronie internetowej
Sądu www.lublin-zachod.sr.gov.pl w zakładce Portal Orąeczeń (http://orzeczenia.ms.gov.p|/).

Ad.5.
Skany zanonimizowanych orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
w sprawach:lllK249/17,1llK1026/].6, lll K 8I8lL6,1ll K60/16, lll K563/15, lXK1o8lt7, lV K68/16,
lv K 1,1,4lI7, lV K 138/17, lV K 280/16, lV K 405/1,6, lV K 666/15, lV K 39811,6 (orzeczenia

w

załączeniu).
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