Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Koszalinie za rok 2012
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)

Lp.

Cel

1

2

Mierniki określające
stopień realizacji celu1)
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie
3
4

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu2)

Najważniejsze
podjęte zadania
służące
realizacji celu3)

6

7

5
1.

1

1)

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

Odsetek osadzonych, którzy mają
zapewnioną normę 3m22powierzchni
celi mieszkalnej

100%

100%

2.

% zaludnienia w zakładach karnych
i aresztach śledczych

99,00%

98,00%

3.

Wzmocnienie
ochrony
wewnętrznej
w
jednostkach penitencjarnych poprzez kontynuację
działań
obejmujących
przesuwanie
funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków
zewnętrznych
uzbrojonych,
w
wyniku
zastosowania
elektronicznych
systemów
bezpieczeństwa
rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania
Systemu Dozoru Elektronicznego i umożliwienie
orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż
kara pozbawienia wolności odbywana będzie w
systemie dozoru elektronicznego
Uszczelnienie systemów ochrony jednostek
penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii.

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki
wskazane w tym dokumencie.
2)
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
3)
W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania
budżetowe służące realizacji tego celu.
.

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.)

Lp.

Cel

1

1

Nazwa

2

3

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

Mierniki określające
stopień realizacji celu3)
Planowana
wartość do
Osiągnięta
osiągnięcia na
wartość na
koniec roku,
koniec roku,
którego
którego dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
4
5

% zaludnienia w
zakładach karnych
i aresztach śledczych

99,00%

98,00%

Liczba skazanych
objętych systemem
programowanego
oddziaływania

186

267

Planowane podzadania budżetowe służące realizacji
celu4)

Podjęte podzadania
budżetowe służące
realizacji celu5)

6

7

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej.
2. System Dozoru Elektronicznego.
3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.
4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z
zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób,
pokrzywdzonych przestępstw i ich rodzinom.

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)

Lp.

Cel

1
1

2

Mierniki określające
stopień realizacji celu3)
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość na
osiągnięcia
Nazwa
koniec roku,
na koniec
którego
roku, którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
3
4
5

Najważniejsze
planowane
zadania służące
realizacji celu 4)

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji celu 5)

6

7

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012
Cele miały zostać osiągnięte poprzez organizowanie i nadzorowanie działalności resocjalizacyjnej w stosunku do osadzonych oraz oddziaływań
specjalistycznych w stosunku do skazanych, wykonywanie tymczasowego aresztowania, kary pozbawienia wolności oraz kar porządkowych i
środków przymusu związanych z pozbawieniem wolności, organizowanie systemu ochrony i obrony, a także ochrony ppoż , wykonywanie
zadań związanych z transportowaniem osadzonych, organizowanie opieki lekarskiej oraz zapewnienie właściwych warunków sanitarnych
osadzonym, zapewnienie właściwego wyżywienia, odzieży oraz odpowiednich warunków w zakresie zakwaterowania i utrzymania higieny
osobistej, przeprowadzanie bieżących napraw i remontów, a także prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników jednostki.
Różnica między planowaną wartością procentowego zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych 98 % zaludnienia w jednostce a
osiągniętym procentowym średnim zaludnieniem w Areszcie Śledczym w Koszalinie, wynika z mniejszej ilości zatrzymań i doprowadzeń przez
organy ścigania oraz dużej aktywności i skuteczności działania Sądów w kierunku udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz
wprowadzenia odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania 267 jest to stan na koniec 2012 roku ponieważ tylu osadzonych wyraziło na
takie oddziaływania zgodę
Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m2 powierzchni celi mieszkalnej wynosi 100 % osiągnięto poprzez
stosowanie przepisów i wytycznych zawartych w kkw oraz regulaminu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
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