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PROKURATOR APELACYJNY
W SZCZECINIE

Sprawozdanie z wykonania planu d zialalności
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie
za rok 2014

CZĘŚĆ A:_Najważniejsze ce l e do realizacji w roku 2014
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Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014.
W 2014 r. cele przyjęte w Planie działalności Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie,
pomimo nieuzyskania prognozowanej wartości wskaźnika pozostałości na poziomie 5,0 i
wskaźnika efektywności postępowania sądowego na poziomie 86 % - zostały osiągnięte.
Wskaźnik pozostałości spraw karnych osiągnięto na poziomie 7,88. Odbiega on od
zaplanowanego w planie działalności Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie na rok 2014.
Różnica pomiędzy planowaną wielkością wskaźnika efektywności postępowania sądowego tj.
86,0 % a uzyskaną tj. 82,22 % jest nieznaczna i w żaden sposób nie zagroziła przyjętemu w
planie celowi.
Nieosiągnięcie wskaźnika efektywności postępowania sądowego spowodowane było
uniewinnieniem 6 osób, wobec których nie stosowano tymczasowego aresztowania, a także
warunkowym umorzeniem postępowania karnego wobec 6 osób oraz innymi umorzeniami
sądowymi wobec 4 osób.
Wskaźnik efektywności postępowania sądowego pozostaje w stałym moim
zainteresowaniu, w szczególności w zakresie kierowania zasadnych aktów oskarżenia a także
w zakresie sprawności postępowania sądowego. Wskaźnik ten jest i był obok pozostałych
wyznaczonych w planie działalności Prokuratury Apclacyjnej w Szczecinie wskaźników,
priorytetem w ubiegłym i bieżącym roku.

Szczecin, dnia „Š marca 2015 r.
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