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R.000fs2$s9,MP872.]2-44.819 Sprawozdanie zwykonania p|anu działaIności
w Zakładzie Karnym w Dębicy
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czĘśĆn:Realizacja naiważniejszych celóww roku 2oL7
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1 NaJeŹy podać naZWę ministra, Zgodnie Z rozporzqdzeniem Prefesa Rady Ministrów W 5prawie szczegótowego
sprawozdanie jest sporządZane przez kierownika jednostki - nazWę jednostki.

zakresu dziatania ministra, a
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2| t.,laIeży

gdy

wypełnić tyIko w przypadku, gdy spraWozdanie jest sporZqdzane przez ministra, podajqc nazwy wszystkich działóW administracji rządowej przez
niego klerowanych.
3 NaIeży podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy ceI jest ujętY w budżecie zadaniowym na rok, któreto dotyczy 5praWofdanie, naIeży podać
przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4 NaIeży wpisać zadania stużqce reaIizacji celu wymjenione w kolumnie 5 w poszczególnych częściachpIanu na rok, którego
dotyczy sprawozdanie.

5wprzypadkugdywskazanyceIby|ujętywbudżeciepaństwawuk|adziezadaniowym
podjęte podzadania budżetowe służqcerealizacji tego ceIu.
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czEśĆB: Rea|izacja ce|ów priorytetowych wynikajqcych
zadaniowym w roku 2OL7.
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budżetu państwa w układzie

(w tej części sprawozdonio należy wymienić cele wskazone w częściB planu no rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy
wymieniać celów uprzednio wskazonych w częściA)
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czĘśĆC: Realizacia innych celów w roku 2oL7.
(W tej częśCi sprowozdania

noleży wymienić ce|e wskazone w części Cplonu na rok, którego dotyczy sprowozdanie)
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czĘŚĆ D: lnformacja dotyczqca realizacjice|ów objętych p|anem działalnościna rok 2o17
(noleży krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęłyna niezrealizowanie celów, wystqpienie istotnych różnic w plonowanych
i osiqgniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służqcych realizocji celów)

Zwiększenia W stosunku do Wartości pIanowanych wskaźników,,odsetek skazanych objętych
oddziatywaniami resocjalizacyjnymi,, jak i Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako Stosunek
Iiczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapiq iprogramami readaptacji, którzy uzyskaIi
Warunkowe przedterminowe zwoInienie do ogó|nej liczby skazanych uzyskujacych warunkowe
przedterminowe zwo|nienie nastapiła na Wskutek zintensyfikowania dziatań ze strony stuzby
penitencjarnej.
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