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za rok 2012

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012
Mierniki określające

Lp.

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdan
ie

3

4

5

99%

93,02%

Cel

1

2

.

stopień realizacji celu

% zaludnienia w
jednostce penitencjarnej

,

l

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

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

100%

100%

..
2

Zapewnienie bezpieczeństwa
Liczba skazanych
społecznego poprzez nadzór nad izolacją objętych systemem
osób tymczasowo aresztowanych i
programowanego
oddziaływania
skazanych na karę pozbawienia
wolności

40

47

Najważniejsze

planowane zadania służące
realizacji celu

6
1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w
jednostkach penitencjarnych poprzez kontynuacje
działań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy
z likwidowanych posterunków uzbrojonych, w
wyniku zastosowania elektronicznych systemów
bezpieczeństwa.

Najważniejsze
podjęte
zadania
służące
realizacji celu

7
l.Zapewniono
osadzonym
kodeksową
normę 3m2.
2.System
dozoru
elektronicznego

2.Rozmieszczanie zakresu i możliwości stosowania
Systemu Dozoru Elektronicznego - umożliwienie
orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż
kara pozbawienia wolności odbywana będzie w
systemie dozoru elektronicznego.

-Zakupiono
system ochrony
obwodowej.

3.Uszczelnienie systemów ochrony jednostek
penitencjarnych. Wykonywanie przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.

- Kontrola
paczek, zakup
"narkotestów" .

IZapewnienie bezpieczeństwa społecznego
poprzez nadzór nad izolacją osób tymczasowo
aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia
wolności.
2.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności
poprzez pracę.

l. Zapewniono
bezpieczeństwo
społeczne
poprzez
izolację osób
tymczasowo

3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym
wolności, zwalnianym z Aresztu Śledczego.
4. System dozoru elektronicznego.

aresztowanych i
skazanych na
karę
pozbawienia
wolności

CZEŚĆ 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

Lp.

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie

Cel
Nazwa

l

2

3

stopień realizacji celu")

4

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie
5

l

Planowane

6

podzadania budżetowe służące
realizacji celu4)

Podjęte
podzadania
budżetowe
służące
realizacji celu

7
l.
2.
...

2
...

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

Mierniki określające
Cel

Lp.

Nazwa

l

2

3

stopień realizacji celu")

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie
4

Osiągnięta wartość na
koniec roku, którego
dotyczy sprawozdanie
5

Najważniejsze

planowane zadania slużące
realizacji celu 4)

Najważniejsze
podjęte zadania
służące
realizacji celu 5)
7

6

l.

I

2.

...
2

...

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie
podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych

i osiągniętych wartościach mierników lub

Zaplanowane cele do realizacji zostały zostały osiągnięte.
Szczytno, dnia 21.03.2013
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