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Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowanawartość
do osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan

nazwa

Najważniejszezadania służące realizacji celu

mają
3m2

powierzchni celr mieszkalną
Procent zaludnienia w zakładach karnych
.
. . .
.
.
i aresztach śledczych
Zwiększenie skuteczności I bezpleczenstvya
'.
.
wykonywania kary pozbawle~.la wolno~ Liczba dodatkowych etatow fu.nkqonanuszy
oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej SW skierowanych do. realizacji zadan
osób skazanych na kary. ~zbawlen!a ochrony
wewnętrznej,
pozyskanych
wolności ( z uwzględnieniem osob w wyniku przeniesienia. funkCJ~nanuszy
poddanych probacji)
z likwidowanych posterunkow UZbrojonych.
Liczba urządzeń służących do wykrywania
rzedmiotów niebezpiecznych
niedozwolonych
w
szczególności
narkotyków i substancji psychotropowych

F

Odniesienia do dokumentu
o charakterze strategicznym
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Odsetek
osadzonych,
którzy
zapewnion~ .ka<!eksową. normę
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100,00 %
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Wzmocnienie
jednostkach

ochrony
wewnętrznej
penitencjarnych
poprzez

kontynuację działań obejmujących przesuwa~le
funkcjonariuszy z. likwidowanych posterunko~
zewnętrznych uzbroJon~ch,w wynlk~ zastosowania
elektronicznych systemow b.ezpl~czen~twa
.
2. Rozmieszczeniezakresu I moźliwośd sto~owanla
Systemu Dozoru Elektronicznego _ umożliwierue
orzekania w wyroku prze~. sąd jurysdykcyjny,
iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie
w Systemie Dozoru Elektro~icznego..
3. Uszczelnienie systemo~ ochrony, jednostek
peniten.cjarnych.. Wykonanl~ przepisow ustawy
o przedwoztałaniu narkomanil.

ML.I\SPEh:TOR
Dz. Kadr i Or~anizl\c~'jno-~mwncgo
Zakładu Karnego Nr I IV Grudziądzu

Cel oraz zadania służące do jego
realizacji
odnoszą
się
do
zapisów:
"
_ Projektu stratecu "Sprawne
państwo;
_ Dokumentu "Skuteczny
wymiar
sprawiedliwości
_
działania Ministerstwa na 400
aoi": sierpnia 2011 roku.
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Planowana wartość
do osiągnięcia
na koniec roku,
którego dotyczy
plan
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cel

2

dodatkowych
Pozyskanie
dla osadzonych
w wyniku
inwestycji
polegającej
na
pawilonu
mieszkalnego
A,
pawilonu mieszkalnego B oraz
pawilonu mieszkalnego G

miejsc
zakończenia
modernizacji
modernizacji
modernizacji

Uczba nowych miejsc zakwaterowania

270

Najważniejsze

5

Zakończenie inwestycji przez wykonawcę.
L
2.
Wyposażenie zmodernizowanego
pawilonu mieszkalnego A w podstawowy
sprzęt kwaterunkowy oraz przedmioty wyposażenia dla osób osadzonych
Modernizacja pawilonu mieszkalnego G
3.
4.
Modernizacja pawilonu mieszkalnego B

Grudziądz, 30 grudnia 2011 r.
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