Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Zakładu Karnego w Wadowicach
za rok 2012
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Ceł

1

2

1

Zwiększenie skuteczności i
bezpieczeństwa
wykonywania kary
pozbawienia wolności oraz
resocjalizacji i readaptacji
społecznej osób skazanych
na kaiy ograniczenia i
pozbawienia wolności (z
uwzględnieniem osób
poddanych probacji)

nazwa

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

Odsetek osadzonych, którzy
mają zapewnioną kodeksową
normę 3m s powierzchni celi
mieszkalnej

100%

96,7%

990/0

96,7%

% zaludnienia w zakładach
karnych i aresztach
śledczych
Liczba dodatkowych etatów
funkcjonariuszy SW
skierowanych do realizacji
zadań ochrony wewnętrznej,
pozyskanych w wyniku
przeniesienia funkcjonariuszy
z likwidowanych posterunków
uzbrojonych
Liczba urządzeń służących
do wykrywania przedmiotów
niebezpiecznych i
niedozwolonych
szczególności narkotyków i
substancji psychotropowych

—

_____

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji
celu

6

7

1 .Jeden raz w miesiącu
dokonywać analizy zasadności
pobytu osadzonych w Zakładzie
Karnym w Wadowicach.

1.

2. Typowa nie skazanych
odbywających karę pozbawienia
wolności oraz wnioskowanie 0
stosowanie wobec nich
Systemu Dozoru
Elektronicznego.

2.

3.Bieżąca i systematyczna
kontrola stanu zaludnienia,
sprawne realizowanie
czynności transportowych

3.

Jeden raz w miesiącu
dokonywano analizy
zasadności pobytu
osadzonych w
Zakładzie Karnym w
Wadowicach.
Typowano skazanych
odbywających karę
pozbawienia wolności
oraz wnioskowano 0
stosowanie wobec
nich Systemu Dozoru
Elektronicznego.
Na bieżąco i
systematycznie
kontrolowano stan
zaludnienia, sprawnie
realizowano czynności
transportowe

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012
W ciągu roku doprowadzono 1350 osadzonych. W pierwszym półroczu 2012r. doprowadzono szczególnie dużo osadzonych, co skutkowało
konieczności wydania decyzji o umieszczeniu osadzonych w warunkach gdzie nie mieli zapewnionej normy 3 m2. W celu odhidnienia jednostki,
skazani byli sukcesywnie zgłaszani do transportu. Niestety często procedury przedłużają się z uwagi na konieczność wykonania badań RTG .
Obsługujący nas rentgenobus tylko dwa razy w miesiącu przyjeżdża do tut. jednostki, co skutkuje opóźnieniami w transportowaniu osadzonych.
W celu przyspieszenia procedur transportowych wykonujemy dodatkowo badania RTG w poradni ZOZ Wadowice.
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