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czĘśĆA:

celów w roku 2o1
Mierniki określające stopień realizacji celu

lp

I

Zvriększenie skuteczności i
bezpieczeństwa wykonania
kary pozbawienia wolności
oraz resocjalizacji i readaptacji
społecznej osób Śkazanych
kary ograniczenia i
pozbawienia wolności ( z
uwzględnieniem osób
poddanych probacji )

nazwa

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

osią8nięta
wartość na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

J

Liczba dodatkowych etatów
funkcjonariuszy SW skierowanych
do realizacji zadań ochrony
wewnętrznej, pozyskanych w wyniku
przeniesienia funkcjonariuszy z
likwidowanych posterunków
uzbrojonych
7o zaludńenia w zakładach karnych i
aresztach śledczych

97o/o

98,1o/o

470

5L2

100%

IOOo/o

liczba skazanych objętych
oddziaĘwaniami terapeutycznymi
odsetek osadzonych' którzy mają
zapewnioną kodeksową normę 3 m2
powierzchni celi mieszkalnej

Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego pprzez nadzór
Liczba skazanych objętych systemem
2 nad izolacją osób tymczasowo
programowanego oddziaĘwania
aresztowanycb i skazanych na
karę pobawienia wolności.

czĘŚĆB:

I

celów

2.200

z budźetu

2.530

lp

Cel

nazwa

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Najwaźniejsze
podjęte zadania
słuĄce realizacji celu

6

7

l. Sprawna działalność
resocjali'acyjna wobec
osób skazanych na kary
pozbawienia wolności.
2. Tapwnietlje
wykonywania kary
pozbawienia wot:ości w
warunkach
zapewnĘących osobom
skazanym i tymczasowo
aresztownym
przestrzeganie ich praw.

l' Sprawna działalność
resocjalizacyjna wobec
osób skazanych na kary
pozbawienia wolnoŚci.
2. Zapewnienie
wykonywania kary
pozbawienia wolnoŚci w
warunkach
zapewniających osobom
skazanym i tymczasowo
aresztownym
przestrzeganie ich praw.

l. Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karę
pozbawienia wolności.
2. Wykonywanie
obowiązków statutowych
jednostek podlegĘch
OISW w Olsztynie.
3. Resocjalizacja osób
pozbawionych wobrości
popr?'ez pracę.

-1. ?.pe*"ie"ńe
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karę
pozbawienia wolności.
2. Wykonywanie
obowiązków statutowych
jednostek podlegĘch
OISW w Olsztynie.
3. Resocjalizacja osób
pozbawionych wolności
wprzez pracę,

w układzle zadan

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najwaźniejsze
planowane zadania
służące rea.lizacji celu

w roku 2011

Najwaźniej sze plianowane
zadaria służące realizacji
celu

podjęte
NajważnĘsze
zadania służące realizacji
celu

5

_7

celów w roku 2011

Najważniej sze planowane
z.adania słuĄce realizacji
celu

naztila

podjęte
Najwa':żniejsze
zadania służące realizacji
celu

---;7

czĘŚĆ D: InformacJa dotycząca rcalizacJl celów obJętych planem dzlałalnoścl na rok 2o11
Zaplanowane cele do realizacji w roku 2011 zostały osiągnięte.
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