
Załącznik nr 2 

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

W Powiatowym inspektoracie Weterynarii w Brzegu
i)
 

za rok 2014 

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) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu
ii)

 

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji celu
iii)

 

 

Najważniejsze podjęte 

zadania służące realizacji celu 
5)

 Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

epizootycznego i 

zdrowia 

publicznego w 

kraju w zakresie 

weterynarii  

 

Liczba dodatnich wyników 

badań w stosunku do 

wszystkich wykonanych badań 

0 0 Ochrona zdrowia i dobrostanu 

zwierząt oraz zdrowia 

publicznego                 

                                        21.3 

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 

 

0/275000 

 

0/222393 

1. Ochrona zdrowia zwalczanie 

chorób zakaźnych i dobrostan 

zwierząt                        21.3.1 

1. Ochrona zdrowia 

zwalczanie chorób zakaźnych 

i dobrostan zwierząt    21.3.1                                                      

 

Liczba czynności inspekcyjnych 

 

845 

 

926 

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 

 

845 

 

926 

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 

 



3 Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

produktów 

pochodzenia 

zwierzęcego i pasz 

 

Liczba dodatnich wyników 

badań w stosunku do 

wszystkich wykonanych badań 

 

0/1200 

 

2/1295 

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 

                                        

21.3.2 

 

Liczba czynności inspekcyjnych 

 

 

110 

 

943 

2.Nadzór nad zapewnieniem 

bezpieczeństwa produktów 

pochodzenia zwierzęcego i pasz 

                                     21.3.2.3                                                             

2.Nadzór nad zapewnieniem 

bezpieczeństwa produktów 

pochodzenia zwierzęcego i 

pasz 

                                     

21.3.2.3                                                             

 

Liczba czynności inspekcyjnych 

 

400 

 

429 

Kontrola warunków 

weterynaryjnych dla produktów 

pochodzenia zwierzęcego i pasz 

                                   21.3.2.4 

Kontrola warunków 

weterynaryjnych dla 

produktów pochodzenia 

zwierzęcego i pasz 

                                   21.3.2.4 

 

 

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku ……………….  

(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) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³
)
 

Planowane 

podzadania 

budżetowe służące 

realizacji celu
4) 

Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1      1. 

2. 

... 

2       

…       

 



CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2014 

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

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³
)
 

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji celu 
4) 

Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 
5)

 
Nazwa 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Aktualizacja, 

wprowadzenie 

dokumentów  i 

procedur 

wewnętrznych 

Miernik  

logiczny 

 Tak/ Nie 

 

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.w miarę możliwości 

aktualizacja innych procedur 

 

1. 

2. 

... 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014 

(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 2014 

W działaniach: 21.3.1   i  21.3.2.3     nie osiągnięto planowanego miernika w związku ze spadkiem pogłowia zwierząt i zmniejszoną  w związku z tym liczbą zwierząt objętych badaniami 

monitoringowymi lub badaniami po uboju. 

W działaniach: 21.3.1.3,  21.3.1.4,   21.3.2 i 21.3.2.4 przekroczono zaplanowane mierniki z powodu  zwiększonej liczby kontroli w związku z akcja „0” tolerancji, pilotażowym programem 

badania mleka, oraz potrzebami wynikającymi z analizy ryzyka i aktualnej sytuacji epizootycznej. Na ilość dodatnich wyników badań ograniczony wpływ mają działania inspekcji 

weterynaryjnej 

 

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2014 

Aktualizacji i wprowadzenia dokumentów  i procedur wewnętrznych dotyczących nowej Instrukcji kancelaryjnej z nowym rzeczowym wykazem akt, procedury zakupów poniżej 14 000 euro, 

i innych procedur nie wykonano w  związku z zwiększona ilością zadań merytorycznych, przeprowadzką do nowego lokalu, remontami, zmianami kadrowymi. 

 

 
                    09.03.2015 r              Barbara Maj- Świerczyńska 

…………………………………                                                                                                                              ……….….………………………………….. 
                 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 sprawozdanie jest sporządzane 

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 sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane 

w tym dokumencie. 
iii)

 Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. 
5)

 W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące 

realizacji tego celu. 


