Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
za rok 2017
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

1

2

3

Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości

Wskaźnik readaptacji
osadzonych rozumiany
jako stosunek liczby
skazanych objętych
nauczaniem,
zatrudnieniem, terapią
i programami
readaptacji, którzy
uzyskali warunkowe
przedterminowe
zwolnienie
do ogólnej liczby
skazanych
uzyskujących
warunkowe
przedterminowe
zwolnienie

1

2

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób tymczasowo
aresztowanych
i skazanych na karę
pozbawienia wolności
oraz resocjalizację
osadzonych

nazwa

Odsetek skazanych
objętych
oddziaływaniami
resocjalizacyjnymi

Planowana
Osiągnięta
wartość
wartość
do osiągnięcia
na koniec roku,
na koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie

4

90,00%

65,00%

Najważniejsze
planowane
zadania
służące
realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące
realizacji celu

5

6

7

100,00%

1.
Zwiększenie
powszechności
zatrudnienia
w
grupie
skazanych
i
ukaranych,
którzy
mogą
podjąć pracę.
2.
Zwiększenie
efektywności
wykorzystania
Funduszu
Pomocy
Pokrzywdzonym
oraz
Pomocy
Postpenitencjarn
ej.

1.
Zwiększenie
powszechności
zatrudnienia
w
grupie
skazanych
i ukaranych, którzy
mogą
podjąć
pracę.
2.
Zwiększenie
efektywności
wykorzystania
Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym
oraz
Pomocy
Postpenitencjarnej.

94,38%

1. Wykonywanie
kary pozbawienia
wolności
w
warunkach
izolacji
więziennej
oraz
tymczasowego
aresztowania.
2. Wykonywanie
kar
alternatywnych
wobec
kary
pozbawienia
wolności.
3. Resocjalizacja
osób
pozbawionych
wolności poprzez
pracę i pomoc
postpenitencjarn
ą.

1.
Wykonywanie
kary pozbawienia
wolności
w
warunkach izolacji
więziennej
oraz
tymczasowego
aresztowania.
2.
Wykonywanie
kar alternatywnych
wobec
kary
pozbawienia
wolności.
3.
Resocjalizacja
osób
pozbawionych
wolności poprzez
pracę i pomoc
postpenitencjarną.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie
zadaniowym w roku 2017
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy
wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość
wartość
do osiągnięcia
na koniec roku,
na koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie

Najważniejsze
planowane
zadania
służące
realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące
realizacji celu

Lp.

Cel

1

2

3

4

5

6

7

---

-----

-----

-----

-----

-----

-----

nazwa

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość
wartość
do osiągnięcia
na koniec roku,
na koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie

Najważniejsze
planowane
zadania
służące
realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące
realizacji celu

Lp.

Cel

1

2

3

4

5

6

7

---

---

---

---

---

---

---

nazwa

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych
i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu wartość miernika
stanowiącego udział zatrudnionych, objętych nauczaniem, terapią i programami resocjalizacyjnymi w ogólnej
populacji skazanych przekroczyła zaplanowaną wielkość. Na koniec 2017 roku udział odsetka skazanych
objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi wyniósł 94,38%.
Zgodnie z Planem działalności Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zaplanowano wykonanie
wskaźnika readaptacji osadzonych rozumianego jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem,
zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie
do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie na poziomie 90,00%.
Według stanu na koniec 2017 roku wartość miernika wyniosła 100,00%.
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