Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 września 2010 r. (poz. 1254)
Załącznik nr 1

Plan działalności
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa1)
na rok 2015
dla działu/działów administracji rządowej:
2)

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

1

2
Ochrona praw
i interesów
Skarbu
Państwa w
ramach
postępowań
prowadzonych
przez PGSP

1

1)

Mierniki określające
stopień realizacji celu3)
Planowana wartość
do osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3
4
Liczba spraw
99%
zakończonych
prawomocnie
minus liczba
spraw
przegranych z
powodu błędów
formalnych
radców PGSP do
liczby spraw
zakończonych
prawomocnie

Najważniejsze
zadania służące
realizacji celu4)

5
1. Podzadanie –
wykonywanie
zastępstwa
procesowego

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym5)
6

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.
2)
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich
działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3)
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.
4)
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.
5)
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 2015
(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.)
Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel
Nazwa

1

2

3

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

1

Podzadania budżetowe
służące realizacji celu6)

5
1.
2.
…

2
…

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku ……………….
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel
Nazwa

1
1

2

3

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

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu 4)

5
1.
2.
…

2
…
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Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek

data

podpis ministra/kierownika jednostki

6)

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

