Sprawozdanie z wykonania planu działalności'
za rok 2011
dla działul działów administracji rządowej2
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W przypadku liczby skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi nie osiągnięto w Zakładzie Karnym
w Jastzebiu-ZdrĄu planowanej wańości- 149 osadzonych. W roku 2011 oddziaływaniami terapeutycznymi
objętych zostało 147 osadzonych. Na nieosiągnięcie planowanej wielkości osób pozbawionych wolności
objętych oddziaływaniami terapeutycznymi miało wpływ w wielu przypadkach wydłużenie programu
oodziaływania dla skazanych. Zwiększenie pojemnościoddziału terapeutycznego w dniu 27.10.20,11 pozwoli
na realizację planowanych wartościw roku 2012zgodnie z planem działalnościnarok2012.
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