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Sprawozdanie z wykonania planu działalności
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegui)
za rok 2015
CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2015
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel
Nazwa

1

1

2

2

3

Zapewnienie
bezpieczeństwa
epizootycznego i zdrowia
publicznego w kraju w
zakresie weterynarii

Zapewnienie
bezpieczeństwa
epizootycznego i zdrowia
publicznego

Liczba dodatnich
wyników badań w
stosunku do wszystkich
wykonanych badań

Liczba czynności
inspekcyjnych

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie
4

Osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
5

Planowane podzadania budżetowe
służące realizacji celu4)

Podjęte podzadania
budżetowe służące realizacji
celu

6

7

0

0

Ochrona zdrowia i dobrostanu
zwierząt oraz zdrowia publicznego
21.3

Ochrona zdrowia i dobrostanu
zwierząt oraz zdrowia
publicznego
21.3

0/220000

0/281048

1. Ochrona zdrowia zwalczanie
chorób zakaźnych i dobrostan
zwierząt
21.3.1

1. Ochrona zdrowia
zwalczanie chorób zakaźnych
i dobrostan zwierząt
21.3.1

100

135

2. Nadzór nad ochroną zdrowia i
dobrostanem zwierząt oraz
zwalczaniem chorób zakaźnych
21.3.1.3

2. Nadzór nad ochroną
zdrowia i dobrostanem
zwierząt oraz zwalczaniem
chorób zakaźnych
21.3.1.3

Liczba czynności
inspekcyjnych

3

Zapewnienie
bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i
pasz

Liczba dodatnich
wyników badań w
stosunku do wszystkich
wykonanych badań

Liczba czynności
inspekcyjnych

Liczba czynności
inspekcyjnych

3.Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt, kontrola dobrostanu oraz
ochrona zdrowia zwierząt
21.3.1.4

3.Zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt, kontrola
dobrostanu oraz ochrona
zdrowia zwierząt
21.3.1.4

1.Bezpieczeństwo żywności
pochodzenia zwierzęcego i pasz w
miejscach ich pozyskiwania,
wytwarzania przetwarzania,
składowania oraz transportu
21.3.2

1.Bezpieczeństwo żywności
pochodzenia zwierzęcego i
pasz w miejscach ich
pozyskiwania, wytwarzania
przetwarzania, składowania
oraz transportu

808

2.Nadzór nad zapewnieniem
bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i pasz
21.3.2.3

21.3.2
2.Nadzór nad zapewnieniem
bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i
pasz

421

Kontrola warunków
weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego i pasz
21.3.2.4

21.3.2.3
Kontrola warunków
weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia
zwierzęcego i pasz
21.3.2.4

845

1501

0/1000

1/1150

900

420

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2015
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel
Nazwa

1

2

3

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie
4

Osiągnięta wartość na
Najważniejsze planowane
koniec roku, którego
zadania
służące realizacji celu 4)
dotyczy sprawozdanie

5

6

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji
celu 5)

7

1

2

3

4

5

6

7

Aktualizacja,
wprowadzenie
dokumentów
regulaminów i
procedur
wewnętrznych

Miernik
logiczny
Tak/ Nie

Tak

Tak

Wdrożenie
Elektronicznego
Obiegu
Dokumentów

Procent
wdrożenia
ESOD

20%

20%

Uporządkowanie
pomieszczeń strych
piwnica

Miernik
logiczny
Tak/ Nie

Tak

Tak

Wymagane
przepisami prawa i
wymogami
technicznymi
przeglądy i naprawy
sprzętu

Miernik
logiczny
Tak/ Nie

Tak

Tak

Uzupełnienie
umeblowania w
pokojach
Remont piwnicy

Miernik
logiczny
Tak/ Nie
Miernik
logiczny
Tak/ Nie

Archiwizacja
zgromadzonych akt

Miernik
logiczny
Tak/ Nie

1. opracowanie i przyjęcie nowej
Instrukcji kancelaryjnej z nowym
rzeczowym wykazem akt,
2. opracowanie i przyjęcie
procedury zakupów poniżej
14 000 euro,
3. aktualizacja regulaminu
organizacyjnego PIW Brzeg

1.
2.

Zapewnienie sprzętu
Szkolenie pracowników

1.wynajęcie firmy
przeprowadzkowej do
przeniesienia sprzętu,
2.udział pracowników w
porządkowaniu
1.Przegląd samochodu,
2.Przegląd trichinoskopów,
3.Przegląd mierników i
czujników,
4.Przegląd urządzeń biurowych,
5. Przeglądy budynku

1. opracowanie wymienionych procedur i
regulaminów
2. uzyskanie akceptacji archiwów państwowych i
OWLW
3. zapoznanie pracowników z dokumentami
4.wdrożenie do stosowania

1.Szkoleniepracowników
2.modernizacja
i
uzupełnienie
instalacji
teleinformatycznej, sprzętu
w pomieszczeniach
serwerowni oraz w szafie dystrybucyjnej,
1. rozpoznanie rynku i wynajęcie firmy
przeprowadzkowej
2.wyznaczenie czasu na porządkowanie
3 remont piwnicy
4 zakup regałów do piwnicy
Wysłanie lub dowóz sprzętu do podmiotu
dokonującego przeglądu, zgromadzenie sprzętu do
przeglądu Wykonanie przeglądów przez uprawnione
podmioty.

Zakup brakujących mebli

Przeglądy budynku – udostępnienie pomieszczeń
opłata za wykonane usługi- sprawy prowadzi INB
Ustalenie potrzeb, zamówienie i zakup mebli

Tak

remont piwnicy

Wyłonienie podmiotu wykonującego

Tak

Zatrudnienie firmy zewnętrznej ,
która wykona zgodną
z przepisami prawa archiwizację
akt

1 Wyłonienie firmy
2.Udział pracowników w zakresie merytorycznym
dot. archiwizowanych dokumentów

Tak

Tak

Tak

Tak

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie
innych niż planowane zadań służących realizacji celów)
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015
W działaniach: 21.3.2.3

nie osiągnięto planowanego miernika w związku ze spadkiem pogłowia zwierząt i zmniejszoną w związku z tym liczbę zwierząt objętych badaniami po uboju.

W działaniach: 21.3.1.3, 21.3.1.4, 21.3.2 i 21.3.2.4 przekroczono zaplanowane mierniki w związku ze zwiększoną liczbą kontroli, na zlecenie GIW, w związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami, oraz dodatkowymi czynnościami wynikającymi z analizy ryzyka i aktualnej sytuacji epizootycznej. Na ilość dodatnich wyników badań nie mają wpływu działania
inspekcji weterynaryjnej
.CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2015
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