
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2014
dla działu/działów administracji rządowej: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określaiace stonień realizacii celu
Planowana

Osiągnięta Najważniejszewartość do
wartość na koniec Najważniejsze planO\\'3nC

podjętc zadaniaLp. Cel
Nazwa osiągnięcia na

roku, którego zadania służące realizacji
służące realizacjikoniec roku,

dotyczy celu
celuktórego dotyczy

nlan sprawozdanie
I 2 3 4 5 6 7

I. Zapewnienie bezpieczeństwa Wskaźniki pozostałości 0,90 0,85 Strzeżenie pravI"orządności Prowadzenie i nadzór
pailstwa i obywateli spraw karnych na i czm\:anie nad ściganiem nad postępowaniami

następny okres przestępstw przygotowawczymi.
sprawozdawczy Comiesięczny

monitoring realizacji
Wskaźnik skuteczności 83,5 86,97 mierników.
ścigania

2. Zagwarantowanie praw obywateli Odsetek uwzględnionych 22,0 - TCn11inowość realizO\vania
w postępowaniu przygotowawczym skarg na przewlekłość czynności w postępowaniu

postępowania przygotowawczym.
przygotowawczego informowanie uczestników

postępowania o
przysługujących im
uprawnieniach.
prawidłowa praca
oracowników sekretariatu

3. Poprawa efektywności i WskaŻllik efektywności 42,0 45,65 Realizacja zadałl w
skuteczności zwalczania ścigania zakresie postępowania
przestępstw karnego. prowadzenie i

nadzoro\\'anie postęPOWałl
orzvQ"otowawczvch



4. Poprawa efektywności Wskaźnik efektywności 90,0 88,47 Udział w postępowaniu Monitoring i
postępowania sądowego, w tym postępowania sądowego sądowym w sprawach konsultowanie
poprawa skuteczności apelacji w karnych, wywodzenie sporządzenie środków
postępowaniu odwoławczym adekwatnych środków odwoławczych

odwoławczych, w tym w
szczepólności anelacii

5. Zapewnienie przestrzegania Liczba wniesionych 400 478 Działalność pozakarna Udział w
przepisów prawa środków prawnych w postępowaniach

sprawach cywilnych, pozakarnych
administracyjnych i
innych przewidzianych
w ustawach

CZEŚĆ 8: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w ukladzie zadaniowym w roku 2014
- nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2014
- nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętycb planem dzialalności na rok

Tylko w zakresie wartości miernika - efektywności postępowania sądowego - osiągnięto nieznacznie mniejszą wartość (o 1.53) od planowanej. Wpływ na to miały między
innymi:
- złożoność i skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, które w następstwie weryfikacji w toku postępowania sądowego zgodnie z zasadą bezpośredniości legły u
podstaw zmiany ustaleń faktycznych w sprawie
- nieoczekiwana zmiana zeznań przez świadków przed sądem bądź odmówienie składania zeznań przez osoby najbliższe i zmiana w związku z tym materiału dowodowego;
Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych.

Piotrków Trybunalski, dnia 2015.02.
PROKURATOR OK ~GOW)
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