Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo, SPS-024-1233/12, z
dnia 11 czerwca 2012 r., uprzejmie przedstawiam odpowiedź na zapytanie posła
Patryka Jakiego w sprawie planów przekształcenia ośrodka szkoleniowowypoczynkowego w Turawie w zakład karny.
1. Czy zasadne jest, by ośrodek o takim zapleczu infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowej przekształcać w zakład karny?
Decyzja w sprawie przekształcenia działalności ośrodków doskonalenia kadr
Służby Więziennej w inne formy działalności Służby Więziennej podyktowana
była następującymi powodami:
— aktualnym stanem prawnym – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz Nr 28, poz. 146) oraz
przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nie przewidują
możliwości funkcjonowania ośrodków doskonalenia kadr na zasadach
wykorzystania środków finansowych pozyskanych z utworzonej rezerwy
celowej, czy też w związku z prowadzonym rachunkiem dochodów własnych.
Dlatego też nastąpiła potrzeba zracjonalizowania istniejącej struktury pod kątem
redukcji środków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków,
przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości dalszego korzystania przez
więziennictwo z dotychczasowej infrastruktury ośrodków;
— wysokim stopniem zaludnienia aresztów śledczych i zakładów karnych;
— brakiem miejsc zakwaterowania w województwach centralnej Polski, na
Śląsku oraz w Małopolsce;
— problemami z pozyskiwaniem nowych miejsc zakwaterowania na
terenach centralnej Polski, Śląska oraz Małopolski;
— ekonomiczną zasadnością utworzenia oddziału zakładu karnego na bazie
istniejącej infrastruktury.
2. Czy zasadne jest ponoszenie kosztów związanych z adaptacją tego
ośrodka, by mógł pełnić funkcję zakładu karnego?

Utworzenie jednego miejsca zakwaterowania dla osoby pozbawionej
wolności odbywającej wyrok poprzez przekształcenie ośrodka doskonalenia
kadr Służby Więziennej na oddział zewnętrzny jest nieporównywalnie tańsze
niż wybudowanie jednego miejsca „od podstaw”. Tym sposobem infrastruktura
będąca w dyspozycji Służby Więziennej będzie z pożytkiem wykorzystana na
bazę penitencjarną dla kobiet pozbawionych wolności. Tego rodzaju
przedsięwzięcia stanowią oszczędności dla budżetu państwa, szczególnie
w sytuacji, gdzie od lat jednostki penitencjarne balansują na granicy
przeludnienia, a osadzenie w warunkach braku normy generuje koszty państwa
w postaci odszkodowań dla skazanych, kosztów procesowych i innych.
Koszty poniesione na adaptację zlikwidowanego ośrodka doskonalenia kadr
w Turawie na Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Opolu wyniosą 1,2 mln
zł. W efekcie powstanie 78 miejsc dla skazanych kobiet (koszt jednego miejsca
to ok. 15 tys. zł).
Należy podkreślić, że nieruchomość gruntowa, na której położone są obiekty
zlikwidowanego ośrodka, jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i aktualnie została
wydzierżawiona Aresztowi Śledczemu w Opolu. Po likwidacji ośrodka
doskonalenia kadr, przy ewentualnym zwrocie nieruchomości do właściciela,
więziennictwo zobowiązane byłoby ponieść koszty w wysokości około 2 mln zł
na rozbiórkę obiektów i doprowadzenie terenu do stanu sprzed dzierżawy.
3. Czy pan minister rozważa wpływ zlokalizowania w tak atrakcyjnym
turystycznie miejscu zakładu karnego na sytuację okolicznych ośrodków
wypoczynkowych, jak również całej gminy Turawa?
W trakcie procesu decyzyjnego rozważano wpływ zlokalizowania w
Turawie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Opolu typu półotwartego
i otwartego w miejsce likwidowanego ośrodka doskonalenia kadr Służby
Więziennej. Głównym założeniem było utworzenie dodatkowych miejsc

zakwaterowania dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności po raz
pierwszy, młodocianych i recydywistów penitencjarnych.
W związku z powyższym dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Opolu
oraz były komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej
w Turawie wzięli udział w posiedzeniu Rady Gminy Turawa z udziałem wójta.
W trakcie posiedzenia strona służbowa przekazała zebranym pełną wiedzę na
temat utworzenia oddziału zewnętrznego, zasad jego funkcjonowania,
możliwości pracy społecznej skazanych kobiet na rzecz gminy i instytucji
opiekuńczo-wychowawczych położonych na jej terenie, a także możliwość
wykonywania prac porządkowych wokół jeziora (w trakcie oraz po zakończeniu
sezonu letniego). Radni byli pozytywnie ustosunkowani do przedstawionej
propozycji.
Należy zaznaczyć, że dobór skazanych mających odbywać karę pozbawienia
wolności w takiej jednostce odbywa się w oparciu o potwierdzone uprzednią
długotrwałą obserwacją poprawne zachowanie oraz o brak ze strony osoby
skierowanej jakichkolwiek zachowań niebezpiecznych dla społeczeństwa.
Dlatego ewentualne głosy i sugestie o możliwości zmniejszenia się poziomu
bezpieczeństwa w najbliższej okolicy nie znajdują uzasadnienia.
Dodatkową inicjatywą Służby Więziennej jest propozycja utworzenia w
oddziale zewnętrznym w Turawie miejsc dla skazanych kobiet odbywających
karę z dziećmi, w formie domu matki i dziecka. Wyrażam nadzieję, że położenie
geograficzne, warunki bytowe oraz infrastruktura techniczna obiektu w Turawie
będą jednymi z elementów sprzyjających powodzeniu tego przedsięwzięcia.
4. Czy zlokalizowanie w tym miejscu zakładu karnego będzie zgodne z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
W trakcie wspomnianego wyżej posiedzenia Rady Gminy Turawa, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Służby Więziennej, radni gminy byli pozytywnie
ustosunkowani do propozycji utworzenia Oddziału Zewnętrznego Aresztu
Śledczego w Opolu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Turawa,

obejmującym

obrzeża

jezior

turawskich,

podstawowym

przeznaczeniem terenu po zlikwidowanym ośrodku doskonalenia kadr są usługi
turystyczne, a uzupełniającym – usługi: administracji, zdrowia, gastronomii oraz
kultury i handlu.
Z wyrazami szacunku

