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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor Zespołu 
Krajowego Mechanizmu Prewencji 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W związku z zaleceniem dla Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi 
określonym w Raporcie KMP.571.17.2014.WS z dnia 3 marca 2014 r . , informuję, że środki 
finansowe na funkcjonowanie jednostek podstawowych okręgu łódzkiego Dyrektor Okręgowy 
otrzymuje z Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. Przyznanie środków dla 
poszczególnych jednostek ograniczone jest wysokością przydzielonego planu łącznego dla całego 
okręgu, środki te nie zabezpieczają wszystkich zgłaszanych potrzeb. Podział środków dokonywany 
jest w sposób jak najbardziej racjonalny z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb przez 
poszczególne jednostki.
Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Łodzi w 2014 roku został przydzielony plan finansowy w 
wysokości 30 615 908,00 zł.
W paragrafach pozapłacowych Dyrektor Okręgowy przekazał Dyrektorowi Aresztu środki 
finansowe na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki. Wydzielone zostały środki 
w następujących paragrafach:

Plan w § 4210 wynosi 2 690 030,00 zł. z czego wydzielone zostały środki w wysokości między 
innymi na :

-  60 000,00 zł. - zakup materiałów do zabudowy minimum 70 kącików sanitarnych
-  91 500,00 -  zakup materiałów do remontu pomieszczeń służby zdrowia

Plan w § 4270 wynosi 300 000,00 zł. z czego wydzielone zostały środki w wysokości między 
innymi na:

-  110 000,00 zł. - remont placów spacerowych

Pozostałe środki pozostają w dyspozycji Dyrektora Aresztu Śledczego, który samodzielnie nimi 
dysponuje.

W przypadku zwiększenia limitów wydatków na rok 2014 w pozapłacowych § § 
wydatków bieżących przez dysponenta głównego tj. CZSW, plan finansowy dla Aresztu Śledczego 
w Łodzi będzie sukcesywnie zwiększany z przeznaczeniem na realizację określonych zaleceń.
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