Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi
za rok 2019
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019
(w tej części sprawozdania
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powierzchni w celi mieszkalnej
l Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane
przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.
2
l Należy wypełnić tylko w przypadku , gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3
l 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.
4
l Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
5
l W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące
realizacji tego celu .
1

CZEŚĆ B: Realizacja cerów prior"Ytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2019
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CZĘŚĆ O: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2019
(należy
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