Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Zakładu Karnego w Białymstoku 1)
na rok 2012
dla działu/działów administracji rządowej ….......................................2)
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu 3)

L.p.

Cel

1

2

1

Zwiększenie
skuteczności i
bezpieczeństwa
wykonywania kary
pozbawienia wolności
oraz resocjalizacji i
readaptacji społecznej
osób skazanych na
kary ograniczenia i
pozbawienia wolności
(z uwzględnieniem
osób poddanych
probacji)

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

6

7

1. odsetek osadzonych,
którzy mają zapewnioną
normę 3 m2 powierzchni
celi mieszkalnej

100%

100%

2. % zaludnienia w
zakładach karnych i
aresztach śledczych

99%

98,2%

1. podejmowanie bieżących
działań logistycznych
zapewniających spełnienie normy
2. niezwłoczne podejmowanie
działań związanych ze
zgłoszeniem skazanych do
transportu, niezwłoczne
klasyfikowanie skazanych przez
komisję penitencjarną

0

0

1. rozmieszczenie zakresu
i możliwości stosowania
Systemu Dozoru
Elektronicznego umożliwienie orzekania w
wyroku przez sąd
jurysdykcyjny, iż kara
pozbawienia wolności
będzie w systemie dozoru
elektronicznego.
2. uszczelnienie systemów
ochrony jednostek
penitencjarnych.
3. wykonywanie
przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu
narkomanii.

3. liczba urządzeń
służących do wykrywania
przedmiotów
niebezpiecznych i
niedozwolonych, w
szczególności
narkotyków i substancji
psychotropowych

Najważniejsze
Osiągnięta wartość
planowane
zadania
na koniec roku,
służące realizacji celu 4)
którego dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu 5)

Mierniki określające stopień realizacji celu 3)

L.p.

Cel

1

2

2

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób
tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karę
pozbawienia wolności

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

6

7

% zaludnienia w
zakładach karnych i
aresztach śledczych

99%

98,2%

liczba skazanych objętych
systemem programowego
oddziaływania

110

230

1. wykonywanie
obowiązków statutowych
jednostek organizacyjnych
SW
2. System Dozoru
Elektronicznego
3. resocjalizacja osób
pozbawionych wolności
4. udzielanie pomocy
osobom pozbawionym
wolności zwalnianym z
jednostek podstawowych i
ich rodzinom

1. wykonywanie obowiązków
statutowych jednostki
organizacyjnej SW
2. systematyczne kierowanie osób
pozbawionych wolności do pracy
3. udzielanie niezbędnej pomocy
osobom pozbawionym wolności
zwalnianym z jednostki i ich
rodzinom
4. realizacja programów
readaptacyjnych
5. kierowanie skazanych do
odbywania kary w systemie
programowanego oddziaływania

Najważniejsze
Osiągnięta wartość
planowane
zadania
na koniec roku,
służące
realizacji
celu 4)
którego dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu 5)

1. Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest
sporządzany przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.

2. Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3. Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki
wskazane w tym dokumencie.

4. W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe
wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

5. Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2012
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w
części A)

Mierniki określające stopień realizacji celu 3)

Lp.

Cel

1

2

1

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Osiągnięta wartość na
koniec roku, którego
dotyczy sprawozdanie

3

4

5

Planowane podzadania
budżetowe służące
realizacji celu 4)

Podzadania budżetowe służące
realizacji celu 5)

6

7
1

2

...
2

...

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2012
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu 3)
L.p.

Cel

1

2

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

Najważniejsze
planowane
zadania
Osiągnięta wartość na
służące realizacji
koniec roku, którego
celu4)
dotyczy sprawozdanie
5

6

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji
celu 5)
7

1

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach
mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

25.02.2013r
...................................................
(data)

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Białymstoku
ppłk Tadeusz Kaczyński
...................................................
(podpis kierownika jednostki)

