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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁANOSCI
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W SUWAŁKACH
I PODLEGŁYCH PROKURATUR REJONOWYCH
za rok 2016
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1

1

nazwa

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdania

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu

3

4

5

6

Cel

2

Zagwarantowanie
bezpieczeństwa państwa i
obywateli

wskaźnik pozostałości spraw
karnych

0,89

1,03

wskaźnik skuteczności ścigania

91,65%

89,03%

2

Zagwarantowanie praw
obywateli w postępowaniu
przygotowawczym

odsetek uwzględnionych skarg na
przewlekłość postępowania
przygotowawczego

0,00%

0,00%

3.

Poprawa efektywności
postępowania sądowego

wskaźnik efektywności
postępowania sądowego

85,71%

80,78%

4.

Poprawa skuteczności
środków odwoławczych, w
szczególności apelacji i
kasacji

wskaźnik skuteczności apelacyjnej

71,43%

68,87%

5.

Podniesienie kompetencji
prokuratorów i kadry
administracyjnej

liczba przeszkolonych
prokuratorów, asesorów oraz kadry
administracyjnej (przez KSSiP oraz
w szkoleniach organizowanych
przez prokuratury)

51

51

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji
celu

7
1. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad
ściganiem przestępstw poprzez:

przygotowanie postępowania przygotowawczego i
Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem procesowego
przestępstw
zwalczanie przestępczości zorganizowanej
2. Monitorowanie spraw długotrwałych.
Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego,
prowadzenie i nadzorowanie postępowań
Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego,
przygotowawczych
prowadzenie i nadzorowanie postępowań
przygotowawczych

Udział w postępowaniu sądowym w sprawach
karnych

Udział w postępowaniu sądowym w sprawach
karnych

Wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w Wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych,
w tym w szczególności apelacji i kasacji
tym w szczególności apelacji i kasacji

Organizowanie szkoleń własnych oraz koordynacja Udział w szkoleniach własnych i organizowanych
udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP przez organy zewnętrzne

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

1

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na
koniec roku, którego dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta wartość na
koniec roku, którego
dotyczy sprawozdanie

3

4

5

Planowane podzadania
budżetowe służące
realizacji celu

Podjęte podzadania budżetowe
służące realizacji celu

6

7

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

1
2
3
4
5

nazwa

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

osiągniętą wartość na
koniec roku, którego
dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji
celu

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji
celu

3

4

5

6

7

C ZĘŚĆ D: Inform acja dotycząca realizacji celów objętych planem d ziałalno ści na rok 2016.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach oraz prokuratury rejonowe w 2016r. zrealizowały zaplanowane cele. Wystąpiły jednak niewielkie różnice w planowanych i osiągniętych wartościach
mierników.
Wskaźnik pozostałości spraw karnych - zaplanowano osiągnięcie wskaźnika na poziomie 0,89, na koniec roku 2016 wskaźnik wyniósł 1,03
Wskaźnik skuteczności ścigania - nieznacznie odbiega od zaplanowanego (zaplanowano 91,65%, osiągnięto 89,03%)
Wskaźnik efektywności postępowania sądowego - zaplanowano osiągnięcie wskaźnika na poziomie 85,71%, osiągnęto na koniec 2016r. wartość 80,78%
Wskaźnik skuteczności apelacyjnej - zaplanowano wartość wskaźnika na poziomie 71,43 %, natomiast osiągnięto wartość 68,87%
Powodem nieosiągnięcia planowanych wskaźników było:
wydłużenie okresu postępowań karnych w związku ze zmianami w procedurze karnej, złożony charakter spraw;
braki kadrowe;
wzrost ilości spraw umorzonych na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 i 2 kpk;
obciążenie wokandami wynikające ze zmian w procedurze karnej.
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