
UCHWAŁA NR LII/1053/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z póżn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16, art. 12 pkt 9b, art. 38a ust. 2 pkt 3 oraz art. 92 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868).

Rada Miasta Katowice
uchwala: 

§ 1. Przyjąć Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
w 2018 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Zapewnić finansowanie realizacji zadań miasta, których wartość określono w Programie, z budżetu miasta 
Katowice.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do przeprowadzenia bieżących analiz stanu bezpieczeństwa miasta 
oraz do dokonywania na podstawie ich wyników koniecznych zmian w metodach i sposobie realizacji Programu, 
z uwzględnieniem zmian kosztów ich realizacji - w ramach środków finansowych określonych niniejszą uchwałą.

§ 4. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do złożenia Radzie Miasta Katowice sprawozdania z realizacji 
Programu w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna

Id: 55A1BA73-7171-47BA-9642-6073EB1124DF. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr LII/1053/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 25 stycznia 2018 r.

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2018 r.

INFORMACJA

Jednym z zadań administracji samorządowej, wynikającym z zapisów Konstytucji RP oraz ustaw o samorządach terenowych różnych szczebli, jest zapewnienie 
bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego oraz szczęścia osobistego i rodzinnego. 
Zagrożenia dotykają wiele obszarów życia społecznego i mogą być skutecznie likwidowane tylko wspólnym wysiłkiem.

Sprawy bezpieczeństwa własnego, własnej rodziny, bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, czy też bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej 
stawiane są na czele żądań społeczności lokalnych adresowanych do swoich przedstawicieli w samorządach i administracji publicznej.

Chcąc spełnić oczekiwania społeczne, różnego rodzaju administracje, inspekcje, służby i straże, a także inne podmioty funkcjonujące w sferze kształtowania 
bezpieczeństwa  i porządku publicznego, podejmują na co dzień szereg działań zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń. Każda z tych jednostek 
organizacyjnych, realizując planowo swoje zadania, osiąga sukcesy i odnosi porażki. Taki schemat postępowania polegający na prowadzeniu często odosobnionych 
działań, nieskoordynowanych lokalnie, stosowanych w sytuacji obecnego nasilenia i dalszego wzrostu społecznych zagrożeń, nie daje zadowalających rezultatów.

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego jest wynikiem realizacji obowiązku ustawowego zawartego 
w treści art. 12 pkt. 9b oraz art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868). Ponadto Program jest zgodny 
z założeniami:

·Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem bezpieczniej” – przyjętego przez Radę Ministrów w dn.18.11.2006 r.

·„Strategii Rozwoju Kraju 2020” – dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 25.09.2012 r.

Miasto Katowice realizuje obowiązek ustawowy wykonując zadania publiczne w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w systemie działań 
wspierających przeciwdziałanie zagrożeniom i ochrony bezpieczeństwa.

Celem Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego jest odczuwalne podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa – już w okresie jego realizacji. Szczególny nacisk kładzie się na ten aspekt bezpieczeństwa publicznego, który dotyczy zwalczania przestępczości 
przede wszystkim pospolitej i rozbójniczej. 

Realizacja celów głównych programu przejawiać się powinna poprzez:

1. Zwiększenie ilości umundurowanych patroli Policji i Straży Miejskiej w miejscach publicznych.

2. Skrócenie czasu realizacji interwencji Policji i Straży Miejskiej.
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3. Poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych w centrum miasta – usprawnienie systemu monitoringu wizyjnego miasta.

4. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.

5. Ograniczenie kradzieży i dewastacji infrastruktury komunalnej i elementów metalowych.

6. Usprawnienie systemu reagowania – poprawa funkcjonowania służb ratowniczych.

7. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie występowaniu przemocy w rodzinie, narkomanii i alkoholizmowi.

8. Edukacja dla bezpieczeństwa oraz popularyzacja bezpiecznych zachowań i zdrowego stylu życia poprzez organizację turniejów, zawodów, konkursów, szkoleń itp.

9. Realizowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

10. Przeciwdziałanie zagrożeniom i zakłóceniom w ruchu drogowym.

11. Przeciwdziałanie zbiorowym zakłóceniom porządku publicznego podczas imprez  masowych i protestów społecznych.

12. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lokalowej służb porządkowych i ratowniczych.

Wraz z innymi działaniami prowadzonymi przez podmioty odpowiedzialne i pozostałych wykonawców Programu, jego realizacja powinna przyczynić się do 
osiągnięcia celu głównego – tj. wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym poprawy jakości życia w mieście Katowice.

Podejmowane są również inicjatywy mające na celu usuwanie przyczyn zagrożeń. Wymaga to podejmowania, obok działań represyjnych, długofalowych działań 
prewencyjnych i wychowawczych. Tylko wspólne, skoordynowane działania służb miejskich i państwowych, instytucji i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców 
mogą doprowadzić do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

Na ograniczenie przestępczości, redukcję negatywnych zjawisk, ogólną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Katowice mają wpływ zorganizowane 
i skoordynowane działania Policji, wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Katowice, organizacji społecznych a także pojedynczych obywateli. Szerokie 
zaangażowanie społeczeństwa stanowi jednocześnie wsparcie i uspołecznienie działań policyjnych. Program przyjmuje założenie, że dla osiągnięcia zakładanych celów 
niezbędne jest podniesienie wzrostu świadomości społecznej w zakresie wspólnego działania dla poprawy bezpieczeństwa, przeciwdziałania przestępczości oraz innym 
zagrożeniom.

Podmioty zaangażowane w realizację programu:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice,

- Komenda Miejska Policji w Katowicach,

- Straż Miejska w Katowicach,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
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Po przeprowadzeniu analizy zagrożenia przestępczością i ustaleniu potrzeb społecznych w zakresie ochrony bezpieczeństwa określono najważniejsze obszary 
działania, do których zalicza się:

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2. Przeciwdziałanie przemocy, patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie przestępczości nieletnich.

3. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

4. Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego.

Każdy z obszarów działania (tabela nr 1) został sprecyzowany poprzez wyznaczenie kierunków działania, a przedsięwzięcia i programy realizowane w tych 
obszarach będą koordynowane przez wskazany podmiot odpowiedzialny.

Zadaniem koordynatorów poszczególnych kierunków jest wykonanie zadań oraz pozyskanie do współpracy i współdziałania przedstawicieli innych podmiotów 
(komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta, instytucji i organizacji pozarządowych oraz służb porządkowych i ratowniczych i in.). 
Podmioty odpowiedzialne działają na podstawie opracowanych przez siebie szczegółowych planów działania, wpisujących się w założenia programu, z których na 
zakończenie 2018 r. złożą szczegółowe sprawozdanie.

Całość przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu finansowana będzie ze środków pochodzących z budżetu miasta Katowice oraz zasobów finansowych 
innych podmiotów współdziałających. Koszty realizacji poszczególnych zadań to wkład wniesiony przez wykonawców w realizację Programu poprzez udostępnienie 
ich zasobów (środków osobowych, finansowych, rzeczowych i organizacyjnych).

Prezydent Miasta – odpowiedzialny za wykonanie Programu – upoważniony jest do przeprowadzenia bieżących analiz stanu bezpieczeństwa miasta oraz do 
dokonywania na podstawie ich wyników koniecznych zmian w metodach i sposobie realizacji Programu, z uwzględnieniem zmian kosztów ich realizacji – w ramach 
środków finansowych określonych niniejszą uchwałą w sprawie Programu.

Informacja finansowa (tabela nr 2) przedstawia sposób finansowania Programu w 2018 r., z podaniem kosztów zadań, z przypisaną im klasyfikacją budżetową oraz 
wskazuje dysponentów środków.

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego jest próbą zintegrowania wszystkich działań realizowanych 
w mieście zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. 

Środkiem kontroli wykonania działań określonych w niniejszym Programie będzie bieżąca kontrola realizacji zadań oraz coroczne sprawozdanie z realizacji 
poszczególnych zadań, poddane analizie i ocenie na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i przedłożone przez Prezydenta Radzie Miasta Katowice w I 
kwartale 2019 r. Sprawozdanie sporządzane będzie na podstawie informacji przekazanych przez podmioty zobligowane do realizacji przedsięwzięć zawartych 
w niniejszym Programie.

Badanie efektywności Programu zostanie przeprowadzone na podstawie:

- analizy zagrożenia przestępczością (przeprowadzonej przez WZK UM na podstawie informacji dziennych zgłoszonych KMP – w poszczególnych dzielnicach rejonach 
miasta),

- poziomu zagrożenia przestępczością – według policyjnych statystyk,
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- oceny stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców (na podstawie analizy skarg, interwencji zgłaszanych do Urzędu Miasta dotyczących bezpieczeństwa i porządku 
publicznego),

- oceny działań realizowanych przez poszczególne podmioty w ramach Programu.

Tabela nr 1
Plan realizacji

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W 2018 R.

Poz. Kierunek działania Treść zadania Wskaźniki do oceny Koordynator, 
podmioty 

współpracujące
Obszar działania:
I.Ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

1. Zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach m.in. poprzez 
finansowanie dodatkowych służb patrolowych.

- ilość służb ponadnormatywnych,
- ilość nałożonych mandatów karnych,
- ilość zatrzymanych na gorącym 
uczynku i poszukiwanych listem 
gończym
- ilość pouczeń

I.1 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców i skrócenie czasu 
realizacji interwencji Policji.

2. Zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach 
przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic.

- ilość słuchaczy SP

WZK UM
KMP
SP

I.2 Ograniczenie liczby przestępstw  
i wykroczeń szczególnie uciążliwych 
dla mieszkańców.

1. Ufundowanie nagród kwartalnych Prezydenta Miasta Katowice dla 
funkcjonariuszy SM szczególnie wyróżniających się na rzecz poprawy porządku 
i czystości w mieście.

- ilość przyznanych nagród PMK WZK UM
SM

I.3 Poprawa bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w rejonie lokali 
gastronomicznych i rozrywkowych.

1. Systematyczne kontrole lokali gastronomicznych,  punktów sprzedaży alkoholu 
i ich otoczenia.
2. Egzekwowanie przestrzegania obowiązków przez właścicieli lokali prowadzących 
działalność rozrywkową i gastronomiczną.

- ilość przeprowadzonych kontroli,
- wyniki kontroli (ilość mandatów, 
pouczeń itp.)

SM

I.4 Ograniczenie zjawiska handlu 
ulicznego prowadzonego bezprawnie.

1. Systematyczne działania kontrolne.
2. Karanie osób prowadzących handel bez wymaganych zezwoleń.
3. Doskonalenie przepisów prawa miejscowego w zakresie handlu ulicznego.

- ilość przeprowadzonych kontroli,
- wyniki kontroli (ilość mandatów, 
pouczeń itp.)

I.5 Ograniczenie nieprawidłowego 
parkowania pojazdów.

1. Wzmożenie kontroli prawidłowości parkowania. 
2. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec parkujących na ścieżkach rowerowych, 
drogach przeciwpożarowych i miejscach parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych.
3. Inspirowanie (i proponowanie miejsc) montażu elementów bezpieczeństwa ruchu 
oraz małej architektury uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie. 
4. Inspirowanie zmian organizacji ruchu drogowego.
5. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec nieprawidłowo parkujących na 
wyznaczonych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
6. Organizacja wzmożonych kontroli w celu wyeliminowania przypadków 
bezprawnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z kart parkingowych.

- ilość przeprowadzonych kontroli,
- wyniki kontroli (ilość mandatów, 
pouczeń itp.).

SM

Id: 55A1BA73-7171-47BA-9642-6073EB1124DF. Podpisany Strona 4



I.6 Ograniczenie zdarzeń zakłócających 
spokój i porządek w miejscach 
publicznych.

1. Kontrole miejsc spożywania alkoholu, miejsc gromadzenia się osób nietrzeźwych 
oraz osób pod wpływem środków odurzających.
2. Wzmożenie egzekwowania przepisów o zakazie spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych.
3. Wzmożenie czynności kontrolnych prowadzonych w kierunku poprawy porządku 
i estetyki obiektów użyteczności i miejsc publicznych.

- ilość przeprowadzonych kontroli,
- wyniki kontroli (ilość mandatów, 
pouczeń itp.)

SM
KMP

I.7 Ograniczenie kradzieży i dewastacji 
infrastruktury komunalnej i elementów 
metalowych.

1. Wzmożenie kontroli punktów skupu metali kolorowych. 
2. Informowanie o metodach zabezpieczenia mienia i stosowaniu zamienników, 
zabezpieczeń i nowoczesnych rozwiązań. 
3. Kontrole  punktów skupu metali kolorowych.

- ilość przeprowadzonych kontroli,
- wyniki kontroli (ilość mandatów, 
pouczeń itp.)

SM

I.8 Poprawa stanu bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych w centrum 
miasta – system monitoringu 
wizyjnego miasta.

1. Modernizacja, rozbudowa oraz serwis działającego na terenie miasta systemu 
monitoringu wizyjnego.

- stopień sprawności monitoringu 
wizyjnego miasta

WZK UM

I.9 Poprawa bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego

1. Analiza wypadkowości na ciągach komunikacyjnych w miejscach szczególnie 
zagrożonych.
2. Karanie uczestników ruchu drogowego naruszających przepisy.
3. Wzmożona kontrola i monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych 
w układzie drogowym.
4. Modernizacja infrastruktury drogowej, w tym sygnalizacji świetlnej.
5. Kontrole w celu zapewnienia właściwych warunków dojazdu przeciwpożarowego

- ilość wykroczeń w ruchu drogowym
- ilość zdarzeń drogowych (kolizje, 
wypadki)
- ilość ofiar śmiertelnych
- ilość remontów dróg, chodników, 
sygnalizacji świetlnej itp.

KMP
SM
MZUiM

I.10 Ograniczenie niskiej emisji. 1. Wzmożenie kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych oraz spalania 
odpadów poza paleniskami domowymi i kotłowmniami, na terenach nieruchomości 
zabudowanych i niezabudowanych, a także bezpośrednio na ziemi.
2. Informowanie o prawidłowym sposobie gospodarowania odpadami, możliwości 
zmiany sposobu ogrzewania lokali, a także o mozliwości otrzymania dotacji na 
źródła zasilania i wymianę pieców. 

 ilość przeprowadzonych kontroli,
- wyniki kontroli (ilość mandatów, 
pouczeń itp.)

SM

I.11 Poprawa bezpieczeństwa imprez 
masowych.

1. Analiza wniosków organizatorów imprez artystycznych lub rozrywkowych pod 
kątem zagrożeń oraz spełniania ustawowych wymagań.
2. Kontrola zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi 
w zezwoleniu.

- ilość wydanych decyzji (ws. imprez 
masowych; wykorzystania dróg ws. 
szczególny; zbiórek publicznych)
- ilość przeprowadzonych kontroli imprez 
masowych

WZK UM
KMP
SM
MZUiM

Obszar działania:
II.Przeciwdziałanie przemocy, patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie przestępczości nieletnich.
II.1 Przeciwdziałanie przemocy, 

patologiom i niedostosowaniu 
społecznemu oraz ograniczenie 
przestępczości nieletnich.

1.Realizacja procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
a/ realizacja interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty” we współpracy 
z Komisariatami Policji, służbą zdrowia, oświatą, Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,
b/ obsługa działań Zespołu Interdyscyplinarnego,
c/ organizowanie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – koordynowanie działań 
służb, instytucji i organizacji w obszarze przeciwdziałania i rozwiązywania 
problemu przemocy w rodzinie oraz doskonalenie modelu wzajemnej współpracy,
d/ organizowanie i koordynowanie pracy grup roboczych związanych 
z indywidualnymi przypadkami osób i rodzin z problemem przemocy obejmujące:
- diagnozowanie sytuacji w rodzinie z problemem przemocy,

- liczba rodzin objętych procedurą 
„Niebieskie Karty”,
- liczba interwencji w środowisku 
w związku z przemocą domową,
- liczba zakończonych spraw w ramach 
procedury „Niebieskie Karty”;
- liczba spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego;
- liczba spotkań Grup Roboczych,
- liczba interwencji prawnych 
związanych z występowaniem przemocy 

MOPS
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- ocenę i monitoring poziomu bezpieczeństwa w rodzinie,
- planowanie i realizację działań w obszarze interwencji i pomocy osobom 
i rodzinom z problemem przemocy,
- współpracę w/w instytucji w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
- ocenę efektywności współpracy,
- zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku 
przemocy,
- podejmowanie działań prawnych z urzędu w związku z przestępstwem związanym 
z występowaniem przemocy w rodzinie,
- wyposażenie poszczególnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie w ulotki informacyjne dot. możliwości uzyskania pomocy 
w związku z problemem przemocy,
– ulotka dla ofiar przemocy, dla sprawców przemocy i dzieci.

w rodzinie (zawiadomienia do 
Prokuratury, Policji, wnioski do Sądu 
itp.).

2.Zapewnienie bezpłatnej specjalistycznej, kompleksowej pomocy ofiarom 
przestępstw.
a/ udzielanie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach 
kryzysowych, w tym z problemem przemocy domowej oraz ofiarom przestępstw 
w postaci:
- interwencji kryzysowej, terapii kryzysowej,
- pomocy psychologicznej, w tym terapeutycznej w formule indywidualnej i spotkań 
rodzinnych (budowanie naturalnych grup wsparcia),
- pomocy socjalnej,
- schronienia,
- poradnictwa prawnego.
b/ realizacja programu pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy 
domowej w formule spotkań grupy: psychoedukacyjnej i wsparcia  w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej MOPS,
c/ realizacja wsparcia dla osób doznających przemocy przez organizacje 
pozarządowe.

- liczba osób objętych pomocą 
specjalistyczną (liczba osób dorosłych 
będących ofiarami przemocy, liczba 
sprawców przemocy, liczba dzieci),
- liczba osób korzystających z Programu 
Pomocy Psychologicznej,
- liczba osób korzystających ze 
schronienia w związku z zagrożeniem 
przemocą,
- liczba osób korzystających 
z poradnictwa prawnego,
- liczba spraw podejmowanych z urzędu 
w związku z występowaniem przemocy 
w rodzinie,

3. Realizacja programu edukacyjno-korekcyjnego/ terapeutycznego adresowanego 
do osób stosujących przemoc obejmującego:
- praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w formule interwencyjnej,
- indywidualna i grupowa praca psychologiczna, celem powstrzymania przemocy 
i wyposażenia w/w osób w umiejętność radzenia sobie w sposób konstruktywny 
w relacjach z innymi ludźmi,
- współpracę służb i instytucji w ramach motywowania i kierowania osób 
sprawujących przemoc do udziału w programie.

- liczba osób, które skorzystały 
z programu edukacyjno-korekcyjnego;
- liczba osób, które skorzystały 
z programu terapeutycznego;
- liczba osób stosujących przemoc 
objętych kontraktem indywidualnym

1. Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy pracowników socjalnych MOPS 
oraz pracowników Policji
- współpraca pracowników TPPS z policjantami KP – wspólne wejścia w teren
- współpraca pracowników TPPS z policjantami KP – wspólne omawianie działań 
na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin wymagających wsparcia społecznego 
-zgłoszenia KMP dotyczące osób zależnych,
-intensywna praca socjalna z rodzinami objętymi pomocą MOPS, w których dzieci 
zgodnie z informacją KMP zostały zatrzymane po spożyciu alkoholu.

- liczba wspólnych wejść z Policją,
- liczba wspólnych spotkań,
- liczba zgłoszeń z KMP,
- liczba rodzin.

II.2 Ograniczenie dysproporcji społecznych

2. Współpraca MOPS z oddziałami położniczymi szpitali w Katowicach: - liczba dzieci i rodzin objętych 

WPS UM
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- ocena i monitoring sytuacji dziecka w rodzinie,
- współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi (wymiana informacji dotyczących 
sytuacji dziecka w rodzinie).

zgłoszeniem,
- liczba spotkań konsultacyjnych;
- liczba sporządzonych wniosków do 
Sądu o wgląd w sytuację dziecka,
- liczba dzieci interwencyjnie 
umieszczonych poza rodziną (po 
uzyskaniu tymczasowego 
postanowienia).

3. Działania profilaktyczne MOPS wobec dzieci zagrożonych demoralizacją – 
wspólnie z KMP i SM i organizacjami pozarządowymi.

- ilość wyjść

4. Profilaktyka problemów uzależnień – współpraca z Miejską Komisją ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, KMP, SM, MOPS oraz organizacjami 
pozarządowymi. 

- ilość wizyt przeprowadzonych u osób 
zgłoszonych do MKRPA przez rodziny 
i instytucje do leczenia odwykowego

5.  Rozwiązywanie problemów osób bezdomnych przez wspólne działania MOPS, 
SM, Policji i organizacji pozarządowych.

- liczba spotkań;
- liczba zgłoszeń instytucji i osób 
prywatnych dot. osób bezdomnych,
- ilość wizyt (obchodów) w miejscach, 
w których przebywają bezdomni,
- liczba rozmieszczonych plakatów.

6. Rozwiązywanie problemów osób żebrzących przez wspólne działania MOPS, 
SM, Policją i organizacjami pozarządowymi.

- ilość wizyt /patroli w środowisku,

1. Edukacja w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia dla członków 
rodziny.

- liczba osób w sytuacji kryzysowej 
związanej z problemem alkoholowym 
w rodzinie.

2. Podejmowanie działań motywująco-interwencyjnych - uruchamianie procedury 
obowiązku leczenia odwykowego wobec osób z problemem alkoholowym

- liczba osób z problemem alkoholowym 
objętych procedurą zobowiązania do 
leczenia MKRPA

II.3 Realizacja działań profilaktycznych 
i nakierowanych na ochronę rodziny 
z problemem uzależnień oraz działań 
interwencyjnych wobec osób 
z problemem uzależnienia.

3. Ochrona dziecka w związku z zaniedbaniem związanym z problemem 
alkoholowym lub innego uzależnienia.

- liczba interwencji w rodzinie,
- liczba dzieci objętych pomocą

WPS UM

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w szkołach i ich 
okolicy.

1. Prowadzenie działań w szkołach i ich otoczeniu przez Zespół Prewencji Szkolnej 
SM.

- ilość przeprowadzonych spotkań
- ilość dzieci uczestniczących 
w spotkaniach

SM

2. Realizacja programu profilaktycznego "Po drodze nam z lego". - ilość dzieci objętych programem
- ilość spotkań w ramach programu

3. Realizacja projektu „Bezpieczne Wakacje – Bezpieczna Woda”. - ilość dzieci objętych programem
4. Realizacja programu profilaktycznego "I ja mogę zostać bohaterem". - ilość dzieci objętych programem

- ilość spotkań w ramach programu
5. Realizacja projektu „Gry terenowe ze Strażą Miejską”. - ilość dzieci objętych programem
6. Realizacja programu „Z bajką bezpieczniej”. - ilość dzieci objętych programem

- ilość spotkań w ramach programu
7. Realizacja programu "Mój przyjaciel Rex". - ilość dzieci objętych programem

- ilość spotkań w ramach programu
8. Realizacja programu "Nie truj, segreguj - myśl ekologicznie". - ilość dzieci objętych programem

- ilość spotkań w ramach programu

II.4

9. Realizacja programu "Strażnik bezpiecznego zachowania". - ilość dzieci objętych programem
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- ilość spotkań w ramach programu
10. Szkolenia dla funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Szkolnej.  - ilość szkoleń

- ilość funkcjonariuszy biorących udział 
w szkoleniu

1. Finansowanie miejskich programów profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko - 
Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”, „Z bajką 
bezpieczniej”.

- ilość dzieci objętych poszczególnymi  
programami
- ilość spotkań 
- ilość działań organizowanych w ramach 
programu (np. konkursy, imprezy)

WZK UM
WEiS UM
RPiPSMK
SM
KMP

2. Zorganizowanie cyklu spektakli „Ogród pełen bajek” w Teatrze Śląskim 
w ramach programu „Z bajką bezpieczniej” oraz realizacja programu „Z bajką 
bezpieczniej”.

- ilość zorganizowanych spektakli,
- ilość dzieci uczestnicząca w spektaklach

WZK UM
TETR ŚLĄSKI
SM

3. Realizacja miejskiego programu profilaktycznego „Kibicuję Fair Play”. - ilość dzieci uczestnicząca w programie
- ilość szkół uczestnicząca w Miejskiej 
Lidze Szkolnej,

WZK UM
SM
KMP
GKS  KATOWICE
MOSIR

4. Organizacja i ufundowanie nagród dla zwycięzców miejskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.

- ilość dzieci biorących udział w turnieju,
- ilość ufundowanych nagród

WZK UM
KM PSP

5. Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych Miasta Katowice w roku szkolnym 
2017/2018.

- ilość dzieci biorących udział 
w spartakiadzie,
- ilość ufundowanych nagród

WZK UM

6. Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla szkół podstawowych 
i specjalnych. 

- ilość dzieci biorących udział 
w spartakiadzie,
- ilość ufundowanych nagród

WZK UM

7. Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.

- ilość dzieci będących uczestnikami 
obozu

WZK UM
KM PSP
OSP

8. Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji przedsięwzięć promujących 
bezpieczeństwo. 

- liczba mieszkańców biorących udział 
w imprezach organizowanych przez 
Szkołę Policji

WZK UM
SP

9. Wsparcie organizacji obchodów 105-lecia powstania OSP Podlesie, poprzez 
dofinansowanie przedsięwzięć i uroczystości.

- liczba mieszkańców biorących udział 
w uroczystościach 105-lecia powstania 
OSP

WZK UM
OSP

10. Ufundowanie sztandaru z okazji 105-lecia powstania OSP Podlesie. WZK UM
11. Szkolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. - ilość przeszkolonych osób WZK UM
12. Dofinansowanie organizacji obchodów miejskich Święta Policji 2018 w KMP 
w Katowicach.

- liczba mieszkańców biorących udział WZK UM
KMP

II.5 Edukacja dla bezpieczeństwa oraz 
popularyzacja bezpiecznych zachowań 
i zdrowego stylu życia poprzez 
organizację turniejów, zawodów, 
konkursów, szkoleń itp.

13. Współfinansowanie programu profilaktycznego „Błyskotliwy Pierwszak – czyli 
Bezpieczna droga do szkoły 2018”. Zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych 
oraz sprzętu na potrzeby organizacyjne.

- ilość dzieci objętych programem
- ilość spotkań

KMP
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14. Współfinansowanie programu „Bezpieczna przystań”, poprzez zapewnienie 
materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz zakup sprzętu na potrzeby 
organizacyjne.

- ilość mieszkańców objętych programem
- ilość spotkań

15. Współfinansowanie Programu profilaktyczno-prewencyjnego „Moc - dla 
kobiet".

- ilość osób objętych programem,
- ilość spotkań

16. Dofinansowanie „Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach – 2018”. - ilość dzieci objętych programem WZK UM
KMP
WE UM
RPiPSMK

17. Dofinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczny Maluch”. - ilość osób objętych programem,
- ilość spotkań

KMP

18. Program profilaktyczny „Florek w małej strażnicy”. - ilość dzieci/szkół objętych programem
- ilość zorganizowanych przejazdów

WZK UM
KM PSP

19. Zawody pożarnicze OSP Katowice. - ilość drużyn / osób biorących udział 
w zawodach

20. Turniej piłkarski drużyn pożarniczych OSP Katowice. - ilość drużyn / osób borących udział 
w turnieju

21. Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego. - liczba mieszkańców biorących udział 
w obchodach Święta

WZK UM

Obszar działania:
III.Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

1. Zakup radiowozów oznakowanych (Toyota Hybryda) oraz  samochodów 
nieoznakowanych w związku ze szczytem klimatycznym dla KMP - finansowanie 
50/50 (koszt dla UMK 312 500 zł).
2. Dofinansowanie programu "Dzielnicowy bliżej nas"- zakup rzutników, dysków 
zewnętrznych o poj. 1 TB, jednakowych toreb i wizytowników dla dzielnicowych 
KMP.
3. Zakup dla Wydziału Ruchu Drogowego KMP profesjonalnych mierników 
laserowych.
4. Zakup zestawów rowerowych dla funkcjonariuszy KMP realizujących służbę 
w parkach, skwerach oraz okolicach placów zabaw.
5. Dofinansowanie i zakup materiałów biurowych i promocyjnych w ramach 
spotkań Rady Społecznej przy KMP.
6. Zakup stanowiska monitorowania (laptop i 2 monitory) dla Wydziału 
Pseudokibiców KMP.

WZK UM
KMP

7. Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP.
8. Opłata za paliwo do samochodów pożarniczych dla KM PSP.
9. Doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, 
ochronie osobistej i wyposażenia osobistego.
10. Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla KM PSP.

KM PSP

11.Zakup samochodu do 3,5 t przeznaczony do przewozu sprzętu i materiałów do 
działań przeciwpowodziowych, kolizji drogowych itp.

III.1 Zakup wyposażenia usprawniającego 
funkcjonowanie jednostek, pracę 
funkcjonariuszy i obsługę 
mieszkańców.

12. Zakup, naprawa i remont sprzętu p. pożarowego oraz placów ćwiczeń, a WZK UM
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także pomieszczeń OSP.
13. Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały do realizacji zadań 
statutowych. 
14. Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
15. Zakup rowerów dla SM.
16. Zakup zestawu nagłośnieniowego dla SM.
17. Zakup stoiska promocyjnego wraz z dwoma flagami przenośnymi z logo miasta 
i policji.
18. Zakup samochodów służbowych patrolowo-interwencyjnych dla SM.

SM

WZK UM

1. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji. - ilość nagrodzonych funkcjonariuszy WZK UM
KMP

2. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji dla wyróżniających się 
funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

- ilość nagrodzonych funkcjonariuszy WZK UM
OPP

3. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Straży Gminnej. - ilość nagrodzonych strażników WZK UM
SM

4. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków - OSP z okazji Święta Strażaka. - ilość nagrodzonych strażaków WZK UM
OSP

5. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka. - ilość nagrodzonych strażaków WZK UM
KM PSP

6. Nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy, którzy realizowali szkolenia dla 
strażaków z jednostek OSP.

- ilość nagrodzonych strażaków WZK UM
KM PSP

III.2 Motywowanie i promowanie 
funkcjonariuszy szczególnie 
aktywnych w służbie.

7. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków prowadzących zajęcia w „Małej 
Strażnicy”.

- ilość nagrodzonych strażaków WZK UM
KM PSP

Obszar działania:
IV.Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego.

1. Promocja programów profilaktycznych i prewencyjnych. 
2. Działania informacyjne ukierunkowane na wskazane obszary programu. 
3. Organizacja i współorganizacja imprez/akcji, przedsięwzięć promujących 
bezpieczeństwo.
4. Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców.

Wszystkie 
podmioty
ngo

Informacja finansowa
PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO na 2018 r.

według zadań z przyporządkowaną im klasyfikacją budżetową
Nr 

zadania
Zadanie Koszt (zł) Dział Rozdział Dysponent

I.1.1 Zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach m.in. poprzez finansowanie dodatkowych służb 
patrolowych.

200 000 754 75404 WZK

I.1.2 Zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie 
Katowic.

24 000 754 75403 WZK
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I.2.1 Ufundowanie nagród kwartalnych Prezydenta Miasta Katowice dla funkcjonariuszy SM szczególnie wyróżniających się na 
rzecz poprawy porządku i czystości w mieście.

20 000 754 75416 SM

II.4.2 Realizacja programu profilaktycznego "Po drodze nam z lego". 5 000 754 75416 SM
II.4.3 Realizacja projektu „Bezpieczne Wakacje – Bezpieczna Woda”. 5 000 754 75416 SM
II.4.4 Realizacja programu profilaktycznego "I ja mogę zostać bohaterem". 3 500 754 75416 SM
II.4.5 Realizacja projektu „Gry terenowe ze Strażą Miejską”. 5 000 754 75416 SM
II.4.6 Realizacja programu „Z bajką bezpieczniej”. 5 000 754 75416 SM
II.4.7 Realizacja programu "Mój przyjaciel Rex". 3 500 754 75416 SM
II.4.8 Realizacja programu "Nie truj, segreguj - myśl ekologicznie". 5 000 754 75416 SM
II.4.9 Realizacja programu "Strażnik bezpiecznego zachowania". 5 000 754 75416 SM
II.4.10 Szkolenia dla funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Szkolnej. 3 000 754 75416 SM
II.5.1 Finansowanie miejskich programów profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny 

Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”, „Z bajką bezpieczniej”.
35 000 754 75495 WZK

II.5.2 Zorganizowanie cyklu spektakli „Ogród pełen bajek” w Teatrze Śląskim w ramach programu „Z bajką bezpieczniej” oraz 
realizacja programu „Z bajką bezpieczniej”.

35 000 754 75495 WZK

II.5.3 Realizacja miejskiego programu profilaktycznego "Kibicuję Fair Play". 20 000 754 75495 WZK
II.5.4 Organizacja i ufundowanie nagród dla zwycięzców miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 3 000 754 75412 WZK
II.5.5 Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych Miasta Katowice w roku szkolnym 2017/2018. 2 500 754 75412 WZK
II.5.6 Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla szkół podstawowych i specjalnych. 2 500 754 75412 WZK
II.5.7 Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 30 000 754 75412 WZK
II.5.8 Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo. 3 000 754 75403 WZK
II.5.9 Wsparcie organizacji obchodów 105-lecia powstania OSP Podlesie, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć i uroczystości. 15 000 754 75412 WZK
II.5.10 Ufundowanie sztandaru z okazji 105-lecia powstania OSP Podlesie. 8 000 754 75412 WZK
II.5.11 Szkolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 20 000 754 75412 WZK
II.5.12 Dofinansowanie organizacji obchodów miejskich Święta Policji 2018 w KMP w Katowicach. 10 000 754 75404 WZK
II.5.13 Współfinansowanie programu profilaktycznego „Błyskotliwy Pierwszak – czyli Bezpieczna droga do szkoły 2018”. Zakup 

materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz sprzętu na potrzeby organizacyjne.
5 000 754 75404 WZK

II.5.14 Współfinansowanie programu „Bezpieczna przystań”, poprzez zapewnienie materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz 
zakup sprzętu na potrzeby organizacyjne.

8 000 754 75404 WZK

II.5.15 Współfinansowanie Programu profilaktyczno-prewencyjnego "Moc - dla kobiet". 7 500 754 75404 WZK
II.5.16 Dofinansowanie „Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach – 2018”. 7 500 754 75404 WZK
II.5.17 Dofinansowanie programu profilaktycznego "Bezpieczny Maluch". 5 000 754 75404 WZK
II.5.18 Program profilaktyczny „Florek w małej strażnicy”. 27 000 754 75495 WZK
II.5.19 Zawody pożarnicze OSP. 15 000 754 75412 WZK
II.5.20 Turniej piłkarski drużyn pożarniczych OSP Katowice. 2 000 754 75412 WZK
II.5.21 Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego. 5 000 754 75495 WZK
III.1.1 Zakup radiowozów oznakowanych (Toyota Hybryda) oraz  samochodów nieoznakowanych w związku ze szczytem 

klimatycznym dla KMP - finansowanie 50/50 (koszt dla UMK 312 500 zł).
312 500 754 75404 WZK
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III.1.2 Dofinansowanie programu "Dzielnicowy bliżej nas" -  zakup  rzutników, dysków zewnętrznych o poj. 1 TB, jednakowych 
toreb i wizytowników dla dzielnicowych KMP.

10 000 754 75404 WZK

III.1.3 Zakup dla Wydziału Ruchu Drogowego KMP profesjonalnych mierników laserowych. 44 000 754 75404 WZK
III.1.4 Zakup zestawów rowerowych dla funkcjonariuszy KMP realizujących służbę w parkach, skwerach oraz okolicach placów 

zabaw.
12 000 754 75404 WZK

III.1.5 Dofinansowanie i zakup materiałów biurowych i promocyjnych w ramach spotkań Rady Społecznej przy KMP. 5 000 754 75404 WZK
III.1.6 Zakup stanowiska monitorowania (laptop i 2 monitory) dla Wydziału Pseudokibiców KMP. 6 000 754 75404 WZK
III.1.7 Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP. 100 000 754 75411 KM PSP
III.1.8 Opłata za paliwo do samochodów ratowniczych dla KM PSP. 100 000 754 75411 KM PSP
III.1.9 Doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposażenia 

osobistego.
230 000 754 75411 KM PSP

III.1.10 Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla KM PSP. 78 000 754 75411 KM PSP
III.1.11 Zakup samochodu do 3,5 t przeznaczony do przewozu sprzętu i materiałów do działań przeciwpowodziowych, kolizji 

drogowych itp.
145 000 754 75411 KM PSP

III.1.12 Zakup,naprawa i remont sprzętu p. pożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP  . 30 000 754 75412 WZK
III.1.13 Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały do realizacji zadań statutowych. 25 000 754 75412 WZK
III.1.14 Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego. 9 000 754 75495 WZK
III.1.15 Zakup rowerów dla SM. 6 000 754 75416 SM
III.1.16 Zakup zestawu nagłośnieniowego dla SM. 2 500 754 75416 SM
III.1.17 Zakup stoiska promocyjnego wraz z dwoma flagami przenośnymi z logo miasta i policji. 2 000 754 75404 WZK
III.1.18 Zakup samochodów służbowych patrolowo-interwencyjnych dla SM. 210 000 754 75416 SM
III.2.1 Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji. 40 000 754 75404 WZK
III.2.2 Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji dla wyróżniających się funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji 

w Katowicach.
5 000 754 75495 WZK

III.2.3 Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Straży Gminnej. 25 000 754 75416 SM
III.2.4 Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków - OSP z okazji Święta Strażaka. 34 000 754 75412 WZK
III.2.5 Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka. 30 000 754 75411 KM PSP
III.2.6 Nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy, którzy realizowali szkolenia dla strażaków z jednostek OSP. 20 000 754 75411 KM PSP
III.2.7 Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków prowadzących zajęcia w „Małej Strażnicy”. 20 000 754 75411 KM PSP
IV.4 Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców. 29 000 754 75495 WZK

LEGENDA:

WZK UM – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE

WPS UM – WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA KATOWICE

WEiS UM – WYDZIAŁ EDUKACJI i SPORTU URZĘDU MIASTA KATOWICE

KMP – KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KATOWICACH

SP – SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH
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SM – STRAZ MIEJSKA W KATOWICACH

KM PSP – KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W KATOWICACH

OSP – OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

MZUIM – MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH

MOSIR – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KATOWICACH

MOPS – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

GKS KATOWICE – GKS GieKSa KATOWICE S.A.

TEATR ŚLĄSKI – TEATR ŚLASKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH

RPiPSMK – RADA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH MIASTA KATOWICE

ngo - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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