Sprawozdanie z wykonania planu działalności
ZAKŁADU KARNEGO W WOŁOWIE

1)

za rok 2011
dla działu/działów administracji rządowej: ..........................................

2)

CZĘŚĆ A: Realizacja najwaŜniejszych celów w roku 2011
(w tej części sprawozdania naleŜy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy
sprawozdanie)

1

Wykonanie kary pozbawienia
wolności w warunkach
zapewniających osobom
skazanym i tymczasowo
aresztowanym przestrzegania
ich praw

3

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

% zaludnienia w jednostce

97%

96,6%

Liczba skazanych odbywających karę
w systemie programowanego
oddziaływania

440

634

Liczba skazanych odbywających karę
w systemie terapeutycznym

85

98

Odsetek osadzonych korzystających
z moŜliwości zatrudnienia

31%

30,34%

Liczba osadzonych objętych
nauczaniem

200

180

Ilość organizowanych kursów
przyuczających do zawodu w ramach
POKL oraz Funduszu Pomocy
Postpenitencjarnej

12

6

Odsetek osadzonych posiadających
zapewnioną normę 3m² powierzchni
w celi mieszkalnej

100%

100%

NajwaŜniejsze
planowane
zadania słuŜące
realizacji celu4)

NajwaŜniejsze
podjęte zadania
słuŜące realizacji
celu5)

6

7

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej

2

Skuteczna działalność
resocjalizacyjna wobec osób odbywających karę
pozbawienia wolności

1

2

nazwa

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Cel

Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację
osób tymczasowo
aresztowanych na karę
pozbawienia wolności

Lp.

3)

Wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w oparciu o Kodeks karny wykonawczy oraz
ustawowych obowiązków nałoŜonych na jednostki organizacyjne SłuŜby Więziennej

Mierniki określające stopień realizacji celu

1)

NaleŜy 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.
NaleŜy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów
administracji rządowej przez niego kierowanych.
NaleŜy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budŜecie zadaniowym na rok, którego dotyczy
sprawozdanie, naleŜy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
NaleŜy wpisać zadania słuŜące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego
dotyczy sprawozdanie.
W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budŜecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy
sprawozdanie, naleŜy podać wszystkie podjęte podzadania budŜetowe słuŜące realizacji tego celu.

2)

3)

4)

5)

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budŜetu państwa w układzie zadaniowym w roku
(w tej części sprawozdania naleŜy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy
sprawozdanie. Nie naleŜy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Cel

nazwa

1

2

3

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

4

5

Planowane
podzadania
budŜetowe słuŜące
realizacji celu4)

Podjęte podzadania
budŜetowe słuŜące
realizacji celu5)

6

7
1.

1

2.
...

2
...

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2011
(w tej części sprawozdania naleŜy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy
sprawozdanie)

osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Lp.

Cel

nazwa

1

2

3

4

5

Ilość zuŜywanej
średniorocznie
wody na
jednego
osadzonego

90 m³

109,19 m³

Ilość zuŜywanej
średniorocznie
energii
elektrycznej na
jednego
osadzonego

1600 kWh

1464 kWh

1

Racjonalne
gospodarowanie
środkami
publicznymi

NajwaŜniejsze
planowane zadania
słuŜące realizacji
celu4)

NajwaŜniejsze
podjęte zadania
słuŜące realizacji
celu5)

6

7
Wykonywanie obowiązków statutowych
jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie

Wykonanie kary pozbawienia wolności i
tymczasowego aresztowania w oparciu o
Kodeks karny wykonawczy oraz ustawowych
obowiązków nałoŜonych na jednostki
organizacyjne SłuŜby Więziennej

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011
(naleŜy krótko opisać najwaŜniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych
róŜnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niŜ planowane zadań słuŜących
realizacji celów)
Przyczyną, która wpłynęła na niezrealizowanie celów określonych w:
części A pkt. 2 była(-o):
rezygnacja lub wykluczenie z nauczania ze względu na niedostateczne wyniki,
niedostateczne finansowanie nauczania kursowego ze środków budŜetowych.
części C była:
niedostateczna ilość środków finansowych na modernizację
przeprowadzenie warunkowało zakładany spadek zuŜycia wody.

sieci

wodno-kanalizacyjnej,

której

