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Załącznik nr 2
Sprawozdanie z wykonania planu
działalności
Zakładu Karnego w Wadowicach ')
za rok 2012
2

dla działu/działów administracji rządowej )
CZĘŚĆ A: Realizacjanajważniejszych celów w roku 2012
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień

Lp.

Cel

nazwa

1

2
3
Zwiększenie
skuteczność
Odsetek
1 i bezpieczeństwa
osadzonych,
wykonywania kary
którzy mają
pozbawienia wolności
zapewnioną
oraz resocjalizacji i
readaptacji społecznej
kodeksowa
osób skazanych na kary normę 3m kw.
ograniczenia i
powierzchni
rozbawienia wolności
celi
(z uwzględnieniem osób
joddanych probacji)
mieszkalnej
% zaludnienia
w Zakładzie
Karnym

2 Zapewnianie

>ezpieczeństwa
społecznego poprzez
zolację osób
tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karę
)ozbawienia woln.

11

iczba
skazanych
objętych
systemem
>rogramowane

1°

oddziaływania

3

realizacji celu )

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze
planowane
zadania
służące
4
realizacji celu )

Najważniejsze
podjęte
zadania
służące
5
realizacji celu )

4

5

6
Raz w miesiącu
dokonywać
analizy zasadności
pobytu
osadzonych w ZK

7
Raz w miesiącu
dokonywano
analizy zasadności
pobytu
osadzonych w ZK

Raz w miesiącu
dokonywać
analizy zasadności
jobytu
osadzonych w ZK

Raz w miesiącu
dokonywano
analizy zasadności
pobytu
osadzonych w ZK

Wykonywanie
obowiązków
statutowych Zakładu
Carnego w
Wadowicach.

Wykonywanie
obowiązków
statutowych Zakładu
<arnego w
Wadowicach.

Objęcie skazanych
systemem
)rog ramowanego
oddziaływania.

Obejmowano
skazanych systemem
>rog ramowanego
oddziaływania.

100%

99%

165

96,65%

99,66%

163

Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki —nazwę jednostki.
:)
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich
działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3
' Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego
dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4)
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok,
którego dotyczy sprawozdanie.
5>
W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

