
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 

        z dnia 29 września 2010 r. (poz. 1254) 

Załącznik nr 1 

Plan działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu
i)
 

na rok 2015 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015 

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości) 

Lp. Cel  

Mierniki określające 

stopień realizacji celu
ii)

 

Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu
iii)

 

Odniesienie do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym
iv)

 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

epizootycznego i zdrowia 

publicznego w kraju w 

zakresie weterynarii  

 

Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do 

wszystkich wykonanych badań 

 

0 

Ochrona zdrowia i dobrostanu 

zwierząt oraz zdrowia 

publicznego                 

                                        21.3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

epizootycznego i zdrowia 

publicznego  

 

Liczba dodatnich wyników badań do liczby do liczby 

wszystkich wykonanych badań 

 

0/220000 

1. Ochrona zdrowia zwalczanie 

chorób zakaźnych i dobrostan 

zwierząt                        21.3.1 

 

 

Liczba czynności inspekcyjnych 

 

100 

2. Nadzór nad ochroną zdrowia 

i dobrostanem zwierząt oraz 

zwalczaniem chorób zakaźnych 

                                    21.3.1.3 

 

 

Liczba czynności inspekcyjnych 

 

845 

3.Zwalczanie chorób zakaźnych 

zwierząt, kontrola dobrostanu 

oraz ochrona zdrowia zwierząt 

                                   21.3.1.4 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia 

zwierzęcego i pasz 

 

Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do 

wszystkich wykonanych badań 

 

0/1000 

1.Bezpieczeństwo żywności 

pochodzenia zwierzęcego i pasz 

w miejscach ich pozyskiwania, 

wytwarzania przetwarzania, 

składowania oraz transportu 

                                        21.3.2 

 

Liczba czynności inspekcyjnych 900 2.Nadzór nad zapewnieniem 

bezpieczeństwa produktów 

pochodzenia zwierzęcego i pasz 

                                     21.3.2.3                                                             

 

Liczba czynności inspekcyjnych 420 Kontrola warunków 

weterynaryjnych dla produktów 

pochodzenia zwierzęcego i pasz 

                                   21.3.2.4 

 

 
1)

 Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest 

sporządzany przez kierownika jednostki nazwę jednostki. 
1)

 Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki 

wskazane w tym dokumencie. 
1)

 W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe 

wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu. 
1)

 Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku ……………….  

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych 

jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi 

realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu³
)
 

Podzadania budżetowe służące realizacji celu
v)

 
Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1    1. 

2. 

… 

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2015 r.  
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³
)
 

Najważniejsze zadania
 
służące realizacji celu 

4) 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1 Aktualizacja, 

wprowadzenie 

dokumentów  i 

procedur wewnętrznych 

Miernik  logiczny 

 Tak/ Nie 

 

Tak 

1.opracowanie i przyjęcie nowego  regulaminu organizacyjnego PIW Brzeg 

2. opracowanie i przyjęcie nowej Instrukcji kancelaryjnej z nowym rzeczowym 

wykazem akt, 

3. opracowanie i przyjęcie procedury zakupów poniżej 30 000 euro, 

4.w miarę możliwości aktualizacja innych procedur 

 

2 Wdrożenie 

Elektronicznego 

Obiegu Dokumentów 

Procent wdrożenia 

spraw prowadzonych 

w ESOD 

20% 1.szkolenia pracowników, 

2 zapewnienie sprzętu, 

 

 



3 Uporządkowanie 

pomieszczeń strych 

piwnica 

Miernik  logiczny 

 Tak/ Nie 

 

Tak 

1.wynajęcie firmy przeprowadzkowej do przeniesienia sprzętu, 

2 udział pracowników w porządkowaniu 

4        Wymagane przepisami 

prawa i wymogami 

technicznymi przeglądy 

i naprawy sprzętu 

Miernik  logiczny 

 Tak/ Nie 

 

Tak 

1. Przegląd samochodu, 

2. Przegląd trichinoskopów, 

3. Przegląd mierników i czujników, 

4. Przegląd urządzeń biurowych 

5 Uzupełnienie 

umeblowania w 

pokojach 

Miernik  logiczny 

 Tak/ Nie 

 

Tak 

1. Zakup brakujących mebli 

6 Remonty Miernik  logiczny 

 Tak/ Nie 

Tak 1.remont piwnicy w zakresie izolacji i innych potrzeb 

7 Archiwizacja 

zgromadzonych akt 

Miernik  logiczny 

 Tak/ Nie 

Tak 1. Zatrudnienie firmy zewnętrznej , która wykona zgodną z przepisami prawa 

archiwizację akt 

 

 

 

 

……………………                                                                                                                                 …………………………………………….. 
                 data                                                                                                                                                                                 podpis ministra/kierownika jednostki 

 

                                                 
i)
 Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest 

sporządzany przez kierownika jednostki nazwę jednostki. 
ii)

 Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki 

wskazane w tym dokumencie. 
iii)

 W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe 

wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu. 
iv)

 Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. 
6) 

Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2. 


