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CZESC A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012
Mierniki określające

Lp.

l
l

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Osiągnięta
wartość na
koniec
roku,
którego
dotyczy
sprawozda
nie

3

4

5

99%

93,02%

Cel

2
Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa
wykonywania kary pozbawienia wolności oraz
resocjalizacji i readaptacji spolecznej osób
skazanych na karę ograniczenia wolności (z
uwzględnieniem osób poddanych probacji)

stopień realizacji celu

% zaludnienia w jednostce
penitencjarnej

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

Liczba urządzeń służących
do wykrywania przedmiotów
niebezpiecznych i
niedozwolonych, w
szczególności narkotyków i
substancj i psychotropowych
Liczba dodatkowych etatów
funkcjonariuszy SW
skierowanych do realizacji
zadań ochrony wewnętrznej,
pozyskanych w wyniku
przeniesienia funkcjonariuszy
z likwidowanych
posterunków uzbrojonych

Najważniejsze

planowane zadania służące
realizacji cełu

6

I. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach
penitencjarnych poprzez kontynuacje działań obejmujących
przesuwanie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków
uzbrojonych, w wyniku zastosowania elektronicznych systemów
bezpieczeństwa.
100%

100%

O

O

O

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

.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

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

O

Najważniejsze
,
podjęte
zadania
służące
realizacji celu

Wzmocnienie ochrony wewnętrznej poprzez zastosowanie
elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

- Kontrola paczek,
zakup
.narkotestów".

-Zakupiono
system ochrony
obwodowej.

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)

Zaplanowane cele do realizacj i zostały zostały osiągnięte.
Szczytno, dnia 25.03.2013
data

celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych

i osiągniętych

wartościach mierników lub

