
UCHWAŁA NR LIV/1099/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) w wykonaniu  uchwały nr XXXVI/692/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2017 r. 
w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
w 2017 r.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr XXXVI/692/17 
Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 r., w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik do Uchwały Nr LIV/1099/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 marca 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego w 2017 r.

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 
2017 (zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą nr XXXVI/692/17  Rady Miasta Katowice z dnia 
2 lutego 2017 r.

Głównym celem programu była poprawa stanu bezpieczeństwa, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu 
było ograniczenie lub eliminowanie negatywnych zjawisk i tendencji w zakresie stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu. Duże znaczenie 
przywiązywano do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, 
wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw wpływa negatywnie na poziom 
i poczucie bezpieczeństwa.

Program wpisywał się w realizację głównych założeń Rządowego Programu Zwalczania Przestępczości  
i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, jednakże główne priorytety działania zostały dostosowane do 
specyfiki i bieżących problemów miasta.

W 2017 roku realizowane były następujące kierunki działania:

1. Ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych                              
i miejscach zamieszkania i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

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

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

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

Każdy z powyższych kierunków składał się z obszarów działania, w ramach których realizowane były 
przedsięwzięcia i programy kierunkowe prowadzone przez lidera – koordynatora. Koordynatorzy zarządzali 
określonymi przez siebie zadaniami, pozyskując do współpracy i współdziałania przedstawicieli innych 
podmiotów (komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta, instytucji 
i organizacji pozarządowych oraz służb porządkowych i ratowniczych).

Program miał charakter ramowy tzn. wskazywał główne kierunki i obszary działania. Każda wprowadzana 
nowa inicjatywa poszerzała jego zakres. Koordynatorzy wprowadzali własne formy realizacji programu, 
uzupełniali bądź zmieniali poszczególne zadania (w zależności od bieżącej sytuacji). Zgodnie z Zarządzeniem 
nr 1261/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 marca 2017 r. koordynatorzy złożyli sprawozdania 
z realizacji zadań programowych za rok 2017. W sprawozdaniach przedstawili sposób i stopień realizacji zadań 
oraz ich efektywność.

Całość przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu finansowana była ze środków pochodzących 
z budżetu miasta Katowice oraz zasobów finansowych podmiotów włączonych w Program. Koszty realizacji 
poszczególnych zadań to wkład wniesiony przez wykonawców w realizację Programu poprzez udostępnienie 
ich zasobów (środków osobowych, finansowych, rzeczowych  i organizacyjnych). Na podstawie bieżących 
analiz stanu bezpieczeństwa miasta dokonywane były konieczne zmiany w metodach i sposobie realizacji 
Programu, z uwzględnieniem zmian kosztów ich realizacji. 

Tabela nr 2 zawiera informacje finansowe wykonania Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 r.

.

.
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Stan bezpieczeństwa w Katowicach - wg. danych KMP w Katowicach za rok 2017

W 2017 r. w Katowicach wszczęto łącznie 9414 postępowań przygotowawczych, tj. o 493 postępowania 
mniej niż w roku 2016 i o 7022 postępowania mniej niż w roku 2010. W kategorii przestępczości kryminalnej 
nastąpił oczekiwany znaczący spadek liczby wszczętych  postępowań do poziomu 6949 tj. o 776 postępowań 
mniej aniżeli w roku 2016 i aż o 7627 mniej wszczęć aniżeli w 2010 roku. Istotnym jest również fakt, że 
wskazane dla obu obszarów statystycznych poziomy wykrywalności przestępstw (ogółem - 66,6%; kryminalne - 
55,9%) są najwyższymi jakie katowicka Policja odnotowała w okresie 2010 -2017.

PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM W LATACH 2010-2017

PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA W LATACH 2010-2017

W 2017 roku odnotowano również spadek ilości przestępstw w wybranych 7 kategoriach, szacowanych jako 
najbardziej dotkliwe społecznie,  o 642 przestępstwa  (z 4404 w 2016 r. do 3736 w 2017 r.) m.in.:

- Przestępczość rozbójnicza - spadek ilości przestępstw o 24 (z 159 w 2016 r. do 135 w 2017 r.). Wzrost 
wykrycia z 48,5% w 2016 r. na 60,3% w 2017 r. 

- Bójki i pobicia – wzrost ilość przestępstw o 8 (z 70 w 2016 r. do 78 w 2017 r.) Wzrost wykrycia z 64,3% 
w 2016 r. do 71,8% w 2017 r.

- Uszczerbek na zdrowiu – wzrost ilości przestępstw o 75 (z 146 w 2016 r. do 221 w 2017 r.). Wzrost wykrycia 
z 76% w 2016 r. do 78,3% w 2017 r.

- Kradzież z włamaniem - spadek ilości przestępstw o 201 (z 1029 w 2016 r. do 828 w 2017 r.). Wzrost 
wykrycia z 27,2% w 2016 r. do 31,3% w 2017 r.

- Kradzież cudzej rzeczy - spadek ilości przestępstw o 397 (z 2311 w 2016 r. do 1914 w 2017 r.). Wzrost 
wykrycia z 20,9% w 2016 r. do 26,4% w 2017 r. 

- Kradzież samochodu - spadek ilości przestępstw o 94 (z 337 w 2016 r. do 243 w 2017 r.). Wzrost wykrycia 
z 16,4% w 2016 do 17,6% w 2017 r. 
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- Uszkodzenie mienia - spadek ilości przestępstw o 103 (w 2016 r. –663; w 2017 r. - 560). Wzrost wykrycia 
z 20,8% w 2016 do 33,7% w 2017 r. 

PRZESTĘPCZOŚĆ W 7 WYBRANYCH KATEGORIACH

Ocena pracy pionu służb prewencji.

Jednym z kluczowych obszarów ocennych dla działania pionu służb prewencji jest liczba służb 
patrolowych skierowanych do rejonów zagrożonych na terenie miasta w danym roku kalendarzowym. 
W 2017 roku, władze miasta przeznaczyły środki finansowe na zwiększenie liczby patroli na terenie miasta 
w ramach służby ponadnormatywnej. Z przeznaczonych środków w kwocie 200 tysięcy zł służbę patrolową 
zrealizowało 1081 funkcjonariuszy, którzy w toku swej służby zatrzymali na gorącym uczynku 26 sprawców 
przestępstw, 15 osób poszukiwanych, ujawnili 4672 wykroczenia i nałożyli 3815 mandatów karnych, co dało 
wymierny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W 2017 r. funkcjonariusze pionu ruchu drogowego KMP Katowice ujawnili o 1720 więcej wykroczeń  niż 
w roku 2016 (50 146 wykroczeń w 2016 r., 51866 wykroczeń w 2017 r.). Dodatkowo w 2017 roku nastąpił 
spadek liczby wypadków:

- 2013 r. – 309

- 2014 r. – 315

- 2015 r. – 334

- 2016 r. – 326

- 2017 r. - 249

Odnotowano natomiast wzrost liczby kolizji drogowych o 307 (2016 r. – 6034; 2017 r. – 6341). W 2017 r. 
nastąpił spadek liczby wypadków śmiertelnych o 6 w stosunku do roku ubiegłego (2016 r. - 15 wypadków; 
2017 r. - 9 wypadków). W wypadkach tych zginęło o 9 osób mniej niż w roku 2016. Niestety pomimo 
szeregu działań profilaktycznych, kampanii informacyjnych i działań kontrolno-represyjnych, odnotowano 
w roku 2017 wzrost liczy ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w grupie pieszych o 2 osoby 
w porównaniu do roku ubiegłego.

Na podstawie zgromadzonych danych wynika, że głównymi przyczynami zdarzeń drogowych odnotowanych 
przez Policję były:

- niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu – 1838 zdarzeń,

- niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu – 696 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa pojazdu –898 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie - 718 zdarzeń,

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 632 zdarzenia.
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Program poprawy bezpieczeństwa stanowił system wspierania służb i instytucji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo w celu integracji (i zarazem koordynacji) ich działań. Jednym z jego celów było stworzenie 
odpowiednich warunków do współdziałania służb, jak również poprawa ich funkcjonowania w celu 
zwiększenia efektywności, głównie poprzez ich doposażenie. Działania prowadzone w 2017 roku w celu 
poprawy standardów pracy i warunków obsługi mieszkańców to: inwestycje, remonty oraz zakupy sprzętu 
i wyposażenia:

·Zakup sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno-biurowych dla KM PSP,

·Naprawa i remont sprzętu przeciwpożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP,

·Zakup samochodu służbowego patrolowo-interwencyjnego dla SM,

·Zakup dwóch pojazdów typu furgon w wersji oznakowanej (50/50) dla KMP,

·Zakup dwóch psów specjalistycznych do wyszukiwania materiałów wybuchowych dla KMP,

·Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów z napędem hybrydowym we współfinansowaniu 
UM/KGP/WFOŚiGW dla KMP,

·Doposażenie rewirów dzielnicowych w kompaktowe cyfrowe aparaty fotograficzne dla KMP,

·Zakup dwóch samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP (50/50),

·Zakup dwóch urządzeń typu Alcosensor dla KMP,

·zakup drona na potrzeby KMP,

·doposażenie strażaków PSP w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej 
i wyposażenia osobistego,

·doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały do realizacji zadań statutowych,

·wyposażenie OSP Szopienice po remoncie,

·wykonanie sztandaru dla OSP Kostuchna,

·opłata za paliwo do samochodów ratowniczych dla KM PSP,

·opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP,

·Zakup zestawów mikrogłośnik standardowy dla stacji nasobnej SM,

·Zakup drona na potrzeby KMP w Katowicach,

·Zakup dwóch telewizorów na potrzeby prac sztabowych w związku z zabezpieczaniem imprez masowych 
dla KMP w Katowicach.

Stopień finansowego zaangażowania Miasta w ramach Programu w działania wspierające pracę Policji, 
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej – był znaczny i miał istotny wpływ na poprawę ich funkcjonowania. 

Szczególne znaczenie w 2017 roku miała realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki, a w tym 
programów profilaktyki społecznej i pracy socjalnej, programów prewencyjnych („Bezpieczna przystań”), 
jak również programów profilaktyczno-prewencyjnych „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” / 
„Bezpieczny Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”, „Z bajką bezpieczniej”, „Bezpieczny Maluch”, 
„Kibicuję Fair Play”. W opinii wychowawców szkół zauważalny jest wzrost świadomości uczniów 
w zakresie bezpieczeństwa i rozpoznawania zagrożeń, a realizacja zadań z zakresu tzw. edukacji 
bezpieczeństwa zaspokoiła oczekiwania edukacyjno – wychowawcze środowisk szkolnych. Zaproponowane 
formy  i metody pracy odpowiadały w pełni na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Dzięki realizacji ww. programów nastąpiło poszerzenie zakresu współpracy służb i instytucji, poprawa ich 
integracji oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów pomiędzy specjalistami działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci. 

Na podstawie analizy obszarów działań realizowanych w 2017 r. potwierdzono zasadność do ich 
kontynuowania w roku 2018.

.

.
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Tabela nr 1
Sprawozdanie z realizacji

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W 2017 R.

Poz. Kierunek działania Treść zadania Koordynator

Obszar działania:
I. Ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach
zamieszkania.

1. Zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach 
m.in. poprzez finansowanie dodatkowych służb patrolowych. 
Wskaźniki do oceny:
- w 2017 roku służby ponadnormatywne pełniło 1081 policjantów, 
-  zatrzymano 26 sprawców na gorącym uczynku, 
- zatrzymano 15 osób poszukiwanych przez organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości,
- ujawniono 4672 wykroczeń, 
- nałożono 3815 mandatów karnych,  

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

2. Fundusz wsparcia Szkoły Policji - środki na pokrycie kosztów 
przewozu słuchaczy do miejsc realizacji służb ponadnormatywnych. 
Wskaźnik do oceny:
- ilość słuchaczy Szkoły Policji – 593 funkcjonariuszy pełniących 
służbę na terenie miasta.

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

1. Ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Katowice dla 
funkcjonariuszy SM szczególnie wyróżniających się w działalności na 
rzecz poprawy czystości w mieście.
Wskaźnik do oceny:
- Prezydent Miasta Katowice przyznał 9 nagród funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej w Katowicach.

Informacja dodatkowa -KMP: 
W 2017 roku odnotowano spadek ilości przestępstw w wybranych 
7 kategoriach, szacowanych jako najbardziej dotkliwe społecznie,  
o 642 przestępstwa  (z 4404 w 2016 r. do 3736 w 2017 r.) m.in.:
-Przestępczość rozbójnicza - spadek ilości przestępstw o 24 (z 
159 w 2016 r. do 135 w 2017 r.). Wzrost wykrycia z 48,5% w 2016 r. 
na 60,3% w 2017 r. 
-Bójki i pobicia – wzrost ilość przestępstw o 8 (z 70 w 2016 r. do 
78 w 2017 r.) Wzrost wykrycia z 64,3% w 2016 r. do 71,8% w 2017 r.
-Uszczerbek na zdrowiu – wzrost ilości przestępstw o 75 (z 
146 w 2016 r. do 221 w 2017 r.). Wzrost wykrycia z 76% w 2016 r. 
do 78,3% w 2017 r.
-Kradzież z włamaniem - spadek ilości przestępstw o 201 (z 
1029 w 2016 r. do 828 w 2017 r.). Wzrost wykrycia z 27,2% 
w 2016 r. do 31,3% w 2017 r.
-Kradzież cudzej rzeczy - spadek ilości przestępstw o 397 (z 
2311 w 2016 r. do 1914 w 2017 r.). Wzrost wykrycia z 20,9% 
w 2016 r. do 26,4% w 2017 r. 
-Kradzież samochodu - spadek ilości przestępstw o 94 (z 
337 w 2016 r. do 243 w 2017 r.). Wzrost wykrycia z 16,4% w 2016 do 
17,6% w 2017 r. 
-Uszkodzenie mienia - spadek ilości przestępstw o 103 (w 2016 r. –
663; w 2017 r. - 560). Wzrost wykrycia z 20,8% w 2016 do 33,7% 
w 2017 r. 

WZK UM

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.

Wskaźniki do oceny:
- ilość przeprowadzonych kontroli – 542
- ilość nałożonych mandatów karnych  z art. 45 ust 2 Ustawy z dnia 
26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi - 25

SM
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I.4 Ograniczenie zjawiska handlu 
ulicznego prowadzonego bezprawnie.

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

Wskaźniki do oceny:
- ilość przeprowadzonych kontroli – 655
- ujawniono 148 wykroczeń (nałożono 96 mandatów karnych, 
18 pouczeń, skierowano 34 wniosków do sądu

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.

Wskaźniki do oceny:
- podjęto 16435 interwencji komunikacyjnych
- nałożono 5854 mandatów karnych, 1979 pouczeń, skierowano 
261 wniosków do sądu, 
- założono 2239 urządzeń blokujących
- wystosowano 3443 wezwań do siedziby Straży Miejskiej w celu 
zaznania złożenia w związku z ujawnionym wykroczeniem,
- usunięto 177 pojazdów na koszt właściciela
- przeprowadzono 249 kontrole miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych (wystawiono 11 mandatów karnych, 15 pouczeń, 
skierowano 1 wniosek do sądu)
- dokonano 1133 kontroli parkowania pojazdów na ścieżkach 
rowerowych (nałożono 144 mandatów karnych, 76 pouczeń, 
5 wniosków do sądu),
- interwencje na drogach przeciwpożarowych – 141 (nałożono 
27 mandatów karnych).

W 2017 roku strażnicy dzielnicowi Straży Miejskiej w Katowicach 
zaproponowali zarządcom dróg i terenów 10 zmian, mających na celu 
uniemożliwienie nieprawidłowego parkowania poprzez montaż 
elementów bezpieczeństwa ruchu oraz małej architektury m.in.:
- czynności w sprawie właściwego oznakowania dróg wewnętrznych 
MZUiM ul. Bohaterów MOnte Cassino 2b-2c w Katowicach – 
nieprawidłowe oznakowanie miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych;
- ul. Przedwiośnie / Kuśnierska - zdewastowany chodnik;
- ul. Konduktorska w Katowicach - wniosek o oznakowanie znakiem 
B-36 "zakaz zatrzymywania się"
- Al. Korfantego 105 w Katowicach - wniosek o oznakowanie 
znakiem B-36
- Al. Korfantego na odcinku od ul. Grabowej do Pętli Słonecznej 
wniosek o oznakowanie znakiem B-36 
- ul. Klonowa - wniosek o oznakowanie znakiem B-36
- Al. Roździeńskiego 190c - wniosek o oznakowanie znakiem 
B-36 
- Al. Korfantego przy GIG-u uzupełnienie tabliczki T-3
informującej o sposobie parkowania
- ul. Złota - wniosek do MZUiM w sprawie montażu słupków
 przeszkodowych na wysepkach dla pieszych
- Strefa Kultury – oznakowanie znakami B-36 oraz ustawienie
barierek uniemożliwiających wjazd na zieleńce.
Straż Miejska w Katowicach w 2017 roku przedstawiła 15 propozycji 
dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego w mieście, 
przedstawiając swoje wnioski na posiedzeniach Zespołu ds. 

SM
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Organizacji Ruchu Drogowego działającego przy Wydziale 
Transportu Urzędu Miasta w Katowicach. Wśród licznych inspiracji 
zmian organizacji ruchu należy wymienić między innymi wnioski 
dot.: 
- ul. Żelazna - właściwe oznakowania miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych;
- ul. Johna Baildona – czynności w sprawie oznakowania dróg 
wewnętrznych przez administratora „Akces Nieruchomości” w rejonie 
osiedla „Dębowe Tarasy”;
- ul. Tysiąclecia 15 oznakowanie „strefą ruchu” – Wspólnota 
Mieszkaniowa;
- ul. Mieszka I oznakowanie „strefą ruchu” – TBS Katowice;
- ul. Ściegiennego oznakowanie dróg wewnętrznych – SM „Fabud”;
- ul. Bożogrobców - ustawienie znaku drogowego B-36;
- ul. Barlickiego 5 i Grabskiego 5f - oznakowanie dróg wewnętrznych;
- ul. Poleska 2-4 - uzupełnienie znaku B-36 o tabliczkę o treści „nie 
dotyczy zatoki postojowej”;
- ul. Cegielnia Murcki – ustawienie słupków blokujących parkowanie 
na chodniku;
- ul. Kępowa 33, 35 – ustawienie znaku B-36;
- ul. Józefowska 76 - oznakowanie dróg wewnętrznych KSM  – 
uzupełnienie oznakowania „strefy ruchu”;
- ul. Obroki 43 - oznakowanie dróg wewnętrznych TBS-
 uzupełnienie oznakowania „koniec strefy ruchu”;
- ul. Sławka - przesunięcie znaku B-36;
- ul. Grażyńskiego 53 – uzupełnienie oznakowania znakiem B-36;
- ul. Orkana 10-21 – założenie znaku B-20 „stop”.

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.

Wskaźniki do oceny: SM
- Straż Miejska w 2017 r. przeprowadziła 10409 interwencji dot. 
zakłócania ładu i porządku publicznego (nałożono 182 mandaty karne, 
78 pouczeń, skierowano 34 wniosków do sądu, 43 sprawy przekazano 
Policji), 
- Straż Miejska przeprowadziła 2390 interwencji związanych 
z naruszeniem postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (nałożono 526 mandatów karnych, 
258 pouczeń,  doprowadzono 737 osób do Miejskiej Izby 
Wytrzeźwień i 5 do miejsca zamieszkania) 
- kontrole sanitarno - porządkowe – nałożono 207 mandatów karnych, 
33 pouczenia, 
- kontrole w zakresie dużego zadymienia i nieprzyjemnego zapachu - 
przeprowadzono 4498 kontroli (215 mandatów karnych, 58 pouczeń, 
5 wniosków o ukaranie do sądu),
- kontrole w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami 
– 6069 (147 mandatów, 26 pouczeń, 2 wnioski skierowane do sądu) 

Wskaźniki do oceny: KMP
- Komenda Miejska Policji w 2017 r. ujawniła 62 959 wykroczeń, 
dokonano zatrzymań sprawców na "gorącym uczynku" popełnienia 
przestępstwa w 2091 przypadkach zdarzeń. 
- czas reakcji na zdarzenia kwalifikowane jako interwencje i zdarzenia 
pilne odnotowano na średnim poziomie 7.57 min. i został zmniejszony 
w stosunku do roku poprzedniego o 38 sek (2016 - 8.36 min.).

SM
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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. Wzmożenie kontroli punktów skupu metali kolorowych.  

Wskaźniki do oceny:
- przeprowadzono 44 kontrole (nałożono 11 mandatów karnych). 

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.
Wskaźniki do oceny:
- stopień sprawności monitoringu wizyjnego miasta – 0,98

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz to pierwszy 
w Polsce system 218 kamer, który sam wykrywa i alarmuje 
dyspozytorów straży miejskiej w zakresie kilkunastu określonych 
zdarzeń. Zdarzenia, na które system reaguje to między innymi kolizje, 
zbiegowiska, bójki, dewastacje, pozostawione na ulicy bagaże, czy 
samochód parkujący na ścieżce rowerowej. Obecność obsługiwanych 
przez strażników kamer monitoringu była pomocna dla pozyskania 
informacji o zagrożeniach, istniejących naruszeniach jak 
i wykroczeniach, do których dochodziło w danej chwili. System także 
pozwala przyspieszyć czas reakcji patroli oraz przyczynia się  do 
zmniejszenia ilości czynów nacechowanych społeczną szkodliwością. 
W 2017 roku operatorzy na podstawie zarejestrowanego obrazu 
z kamer zainicjowali, aż 4192 zdarzeń.
Interwencje ujawnione przy wykorzystaniu „KISMiA”:
- sankcjonowane mandatami karnymi - 484
- zakończone środkami oddziaływania wychowawczego - 223
- wezwania wystawione do stawienia się 
w siedzibie straży miejskiej  - 90
- sprawy prowadzone w referatach komunalnych - 98
- anulowane, z uwagi na błąd alertu systemu - 198
- niepotwierdzone -3099

WZK

I.9 Poprawa bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego.

1. Analiza wypadkowości na ciągach komunikacyjnych w miejscach 
szczególnie zagrożonych.
2. Surowe 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.

Wskaźniki do oceny:
 ilość zdarzeń drogowych – 6602, w tym 
- 6349 kolizji
 - 253 wypadków (w 2017 r. nastąpiło ograniczenie liczby wypadków 
drogowych do poziomu 249 wypadków tj. o 77 mniej niż w roku 
2016 - 326 wypadków).  
- w 2017 r. odnotowano spadek wypadków śmiertelnych - 9 (w 2016 - 
15 wypadków), 
- spadek ofiar śmiertelnych - 2017 - 9 ofiar; w 2016 - 18 ofiar

Główne przyczyny wypadków drogowych:
1. Z winy kierujących - odnotowano 217 wypadków, co stanowi 
85,8% ogółu wypadków, w tym najczęstszymi były:
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 51
- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 47
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 45
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 17
2. z winy pieszego- odnotowano 23 wypadki, w tym:
- nieostrożne wejście na jednię przed pojazdem -9
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 7
- wejście na jezdnię przy czerwonym świetle - 4
- inne przyczyny - 3

KMP
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Pozostałe 13 wypadków powstało z przyczyn "innych" oraz ze 
współwiny.
W 2017 r. odnotowano spadek wypadków na A4, DK-79, DW-902, 
natomiast wzrost liczby wypadków nastąpił na DK-81 oraz DK-86. 
Ulice, na których najczęściej dochodziło w 2017 r. do zdarzeń 
drogowych to:
- Roździeńskiego - 687
- Chorzowska - 437
- Kościuszki - 155
- Mikołowska - 185
- Pszczyńska - 156
- Murckowska - 286
Największe zagrożenie wypadkami drogowymi na drogach miasta 
Katowice była w poniedziałki, czwartki oraz piątki. Największa ilość 
wypadków zaistniała w godz.  14:00 - 15:00.
Najwięcej wypadków drogowych spowodowali kierujący pojazdami 
w wieku 25-39 lat. Kierowców w tym wieku jest najwięcej na 
drogach. 
MZUiM w 2017 r. w ramach Programu wykonał m.in.:
- projekty 10 stanowisk "kopert"  dla osób niepełnosprawnych,
- wymiany i modernizacji barierek ochronnych w ilości ponad 
3600 sztuk
- wymienił 2560 mb uszkodzonych barier energochłonnych
wykonał modernizację 4500 m2 oznakowania poziomego
- wykonał remonty podjazdów dla Inwalidów
- wykonał remonty i budowy chodników, przejść dla pieszych, 
parkingów, stacji rowerowych
- budowę i modernizację chodników,
- modernizacje, przebudowę oraz budowę sygnalizacji świetlnej
- wykonał nasadzenia drzew i krzewów, rozłożenie trawnika z rolki 
oraz montaż słupków na terenie Śródmieścia
- ustawił 32 stojaki rowerowe oraz 24 słupki w Śródmieściu
- wymienił 5000 szt. barierek łukowych na terenie całego miasta
- ustawił 2 wyświetlacze prędkości na terenie miasta i in.

I.10 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.

Wskaźniki do oceny:
- ilość wydanych decyzji  – 148
- przeprowadzonych kontroli imprez masowych - 80

SM - W 2017 roku 724 strażników katowickiej Straży Miejskiej 
wzięło udział w zabezpieczeniu 195 imprez, uroczystości oraz 
zgromadzeń (imprezy o charakterze rocznicowym, sakralnym, 
okolicznościowym, sportowym i innych). Funkcjonariusze 
wykorzystali 286 razy pojazd służbowy do zabezpieczenia imprez 
i uroczystości. 

KMP - w 2017 r. 7891 policjantów wzięło udział w zabezpieczeniu 
182 imprez o charakterze masowym. Dodatkowo w roku 
2017 odnotowano 162 zgromadzenia publiczne tj. o66 więcej aniżeli 
w roku 2016. W 2017 r. funkcjonariusze KMP w Katowicach byli 
zaangażowani do zabezpieczenia trzech dużych imprez o charakterze 
masowym w tym dwóch międzynarodowych imprez sportowych:
- Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej UEFA EURO U-21 (od 16-30.06.2017 r.),
- Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn "Euro-volley 
Poland 2017" (25.08 - 3.09.2017 r.),
- "Sylwestrowa Moc Przebojów 2017 Katowice (31.12.2017 r. - 
01.01.2018 r.)

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

patologiom i niedostosowaniu 
społecznemu oraz ograniczenie 

1. Realizacja procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie:
a/ realizacja interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty” we 

MOPS
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przestępczości nieletnich. 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,
- 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.
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”– 619;
- liczba interwencji w środowisku w związku z przemocą domową – 
330;
- liczba zakończonych spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty” 
– 258;
- liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 4;
- liczba spotkań Grup Roboczych –1328;
- liczba interwencji prawnych związanych z występowaniem 
przemocy w rodzinie (zawiadomienia do Prokuratury 11, Policji – 27, 
wnioski do Sądu – 46).

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 przez organizacje pozarządowe wsparcia dla osób 
doznających przemocy.

Wskaźniki do oceny działań:
- liczba osób objętych pomocą specjalistyczną (liczba osób dorosłych 
będących ofiarami przemocy - 206, liczba sprawców przemocy -119, 
liczba dzieci – 50);
- liczba osób korzystających z Programu Pomocy Psychologicznej – 
35;
- liczba osób korzystających ze schronienia w związku z zagrożeniem 
przemocą – 21;
- liczba osób korzystających z poradnictwa prawnego – 407;
- liczba spraw podejmowanych z urzędu w związku z występowaniem 
przemocy w rodzinie – 24.
3. Realizacja programu edukacyjno-korekcyjnego adresowanego do 
osób stosujących przemoc obejmującego:
- pracę z osobami stosującymi przemoc w formule interwencyjnej,
- indywidualną i grupową pracę psychologiczną, celem 
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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 stosujących przemoc do udziału w programie.

Wskaźniki do oceny działań:
- liczba osób, które skorzystały z programu -  22
- liczba osób stosujących przemoc objętych kontaktem 
indywidualnym - 119

II.2 Ograniczenie dysproporcji 
społecznych

1. Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy pracowników 
socjalnych MOPS oraz funkcjonariuszy 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.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wspólnych wejść z Policją – 109;
- liczba wspólnych spotkań – 1347;
- liczba zgłoszeń z KMP– 79;
- liczba rodzin – 0.
2. Współpraca MOPS z oddziałami położniczymi szpitali 
w Katowicach: 
- ocena i monitoring sytuacji dziecka w rodzinie,
- współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi (wzajemna wymiana 
informacji dotyczących sytuacji dziecka w rodzinie, w razie potrzeby 
organizowanie spotkań konsultacyjnych).

Wskaźniki do oceny działań:
- liczba dzieci i rodzin objętych zgłoszeniem – 13
- liczba spotkań konsultacyjnych – 1;
- liczba sporządzonych wniosków do Sądu o wgląd w sytuację dziecka 
– 12 
- liczba dzieci interwencyjnie umieszczonych poza rodziną (po 
uzyskaniu tymczasowego postanowienia) -12 * 

*Uwaga: Uzyskano 12 postanowień z czego 1 dziecko nie zostało 
doprowadzone do pogotowia rodzinnego (trwają poszukiwania matki 
i dziecka) a 1 dziecko nadal przebywa w szpitalu ze względu na zły 
stan zdrowia. 

3. Działania profilaktyczne MOPS wobec dzieci zagrożonych 
demoralizacją -  wspólnie z KMP i SM i organizacjami 
pozarządowymi.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wyjść - 41

4. Profilaktyka problemów uzależnień – współpraca z Miejską 
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, KMP, SM, 
MOPS oraz organizacjami pozarządowymi.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wizyt przeprowadzonych u osób zgłoszonych do MKRPA 
przez rodziny i instytucje do leczenia odwykowego - 189

5. Rozwiązywanie problemów osób bezdomnych przez wspólne 
działania MOPS, SM, Policji i organizacji pozarządowych.
A. Cykliczne spotkania z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi 
oraz instytucjami działającymi w obszarze pomocy osobom 
i rodzinom bezdomnym. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest gospodarzem regularnych 
spotkań z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi 
w obszarze pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, niniejsze 
spotkania stanowią platformę wymiany informacji, doświadczeń, 
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poszukiwania rozwiązań które przyniosłyby wymierne efekty w pracy 
z osobami i rodzinami bezdomnymi. 
Spotkania odbywały się w następujących terminach: 29.03.2017r., 
28.06.2017r., 27.09.2017r., 13.12.2017r., Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele następujących instytucji i organizacji: 
-Siostry Misjonarki Miłości Katowice ul. Krasińskiego 27b , 
-Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Katowice ul. Sądowa 1,
-Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne Katowice ul. Sienkiewicza 
23,
-Polski Czerwony Krzyż Katowice ul. PCK 8,
-Caritas Katowice ul Dębowa 23,
-Straż Miejska Katowice,
-Komenda Miejska Policji Katowice, 
-Wojewódzkie Pogotowie Ratownicze Katowice, 
-Izba Wytrzeźwień w Katowicach ul. Macieja 10, 
-Schronisko dla kobiet i kobiet z Dziećmi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Orkana 7a,
-Schronisko dla mężczyzn Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach, ul. Krakowska 138, 
-Dział ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach ul. Morcinka 19a,
-Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
-Fundacja Futprints.
B. Kontynuowanie stałych obchodów pomieszczeń niemieszkalnych, 
w tym dworców PKP, PKS przez pracowników socjalnych Działu d/s 
Bezdomnych MOPS wspólnie ze służbami porządkowymi. 
Pracownicy Działu ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Katowicach od lat dokonują cyklicznych obchodów 
skupisk osób bezdomnych oraz dworców PKP, PKS. Wizytacje te 
mają miejsce w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach porannych, 
wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz z psychologiem 
Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii. 
W okresie zimowym uruchomione zostały dodatkowe objazdy 
w poniedziałki w godzinach popołudniowych. Obchody te stanowią 
część obowiązków pracowników socjalnych. W trakcie wizytacji, 
osoby przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych, są 
informowane o możliwości skorzystania z pomocy, w tym 
o możliwości objęcia pomocą w formie schronienia w ośrodkach 
wsparcia. Osobom tym wręczane są ulotki informujące m.in. 
o możliwościach:
- skorzystania z ogrzewalni,
- skorzystania z zabiegów higienicznych, 
- otrzymania odzieży używanej,
- skorzystania z gorących posiłków,
- uzyskania  miejsca w Schroniskach dla Bezdomnych.

Ponadto osoby informowane są o możliwościach:
- uzyskania wsparcia w załatwieniu leczenia odwykowego,
- uzyskania wsparcia psychicznego udzielanego przez konsultanta, 
psychologa MOPS,
- uzyskania wsparcia w powrocie do ostatniego miejsca zameldowania 
na pobyt stały,
- uzyskania świadczeń pieniężnych i usługowych.
Na terenie Katowic w pomieszczeniach niemieszkalnych takich jak: 
ogródki działkowe, strychy, piwnice, klatki schodowe, kanały 
ciepłownicze przebywało około 100 osób. Rozmieszczono na terenie 
dworca PKP, w porozumieniu z administratorem, plakaty informujące 
osoby bezdomne o możliwościach uzyskania pomocy. Plakaty, ulotki 
informacyjne dotyczące form pomocy osobom bezdomnym, 
przekazano także przedstawicielom różnych służb (funkcjonariuszom 
Policji, Straży Miejskiej, administracji dworca PKP, pracownikom 
Pogotowia Ratunkowego, spółdzielniom mieszkaniowym, KZGM). 
Przeprowadzono akcję informacyjną w ramach której został 
rozpowszechniony został apel do mieszkańców miasta Katowice oraz 
zarządców budynków mieszkalnych aby informowali wszystkie osoby 
przebywające na klatkach schodowych, poddaszach, piwnicach 
i dworcach PKP, PKS o możliwości uzyskania pomocy w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. W apelu podane zostały również adresy, 
pod którymi osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie. 
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Skuteczność podejmowanych działań. 
W związku z koniecznością podejmowania działań w skupiskach osób 
bezdomnych, przebywających w pomieszczeniach niemieszkalnych, 
miasto Katowice kontynuuje umowę z Towarzystwem Pomocy im. 
Św. Brata Alberta na prowadzenie obchodów metodą 
,”Streetworking” w celu zmotywowania osób bezdomnych do 
skorzystania ze schronienia. Przy ścisłej współpracy z pracownikami 
Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszami Policji w Katowicach, osoby 
bezdomne były przyprowadzane lub przywożone do Ogrzewalni.  
Poprzez działania pracowników socjalnych Działu ds. Bezdomnych 
przy współpracy wolontariuszy Towarzystwa im. Św. Brata Alberta 
udało się ograniczyć zjawisko bezdomności ulicznej. Ograniczenie 
tego zjawiska było możliwe w dużej mierze dzięki nocnym 
wizytacjom skupisk osób bezdomnych przez wolontariuszy 
Towarzystwa i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zacieśnienie 
współpracy Ośrodka z organizacjami pozarządowymi na polu 
przeciwdziałania marginalizacji osób bezdomnych stanowi, przykład 
realizacji idei pomocniczości i budowy sieci wsparcia. Na 
podkreślenie zasługuje dobra współpraca ze Strażą Miejską oraz 
Policją w wykonywaniu rutynowych obchodów pomieszczeń 
niemieszkalnych na ternie miasta Katowice, jak i przy podejmowaniu 
działań interwencyjnych.

Wskaźniki do oceny działań:
- liczba spotkań – 4;
- liczba zgłoszeń instytucji i osób prywatnych dot. osób bezdomnych 
– 268,
- ilość wizyt (obchodów) w miejscach, w których przebywają 
bezdomni – 154
- liczba rozmieszczonych plakatów - 34

6. Rozwiązywanie problemów osób żebrzących przez wspólne 
działania MOPS, SM, Policji i organizacjami pozarządowymi.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w roku 
2017 nie realizowało zadań w zakresie przeciwdziałania zjawisku 
żebractwa na terenie miasta Katowice w związku z powyższym 
nie posiada również danych na temat ilości osób żebrzących.  
Dotychczasowe działania towarzystwa wskazywały na fakt, iz 
proceder żebractwa na terenie Katowic w bardzo małym zakresie 
dotyczył osób bezdomnych. Dział ds. Bezdomnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach również w swoich 
działaniach nie odnotował interwencji w zakresie osób żebrzących 
w Katowicach.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wizyt/patroli w środowisku – 0;
- liczba osób zgłaszających się do TPBA w związku z podjętymi 
działaniami –0.

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

1. Edukacja w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia dla 
członków rodziny. 
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba osób w sytuacji kryzysowej związanej z problemem 
alkoholowym w rodzinie – 118.
2. Podejmowanie działań motywujących i interwencyjnych wobec 
osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym 
uruchamianie procedury obowiązku leczenia odwykowego.
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba osób z problemem alkoholowym objętych oddziaływaniami – 
131.
3. Ochrona dziecka w związku z zaniedbaniem związanym 
z problemem alkoholowym lub innego uzależnienia. 
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba interwencji w rodzinie – 70
- liczba dzieci objętych pomocą - 65
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1. Prowadzenie działań w szkołach i ich otoczeniu przez Sekcję 
Prewencji Szkolnej SM.

Wskaźniki do oceny:
- ilość przeprowadzonych spotkań (prelekcji, akcji) –330
- ilość dzieci/rodziców uczestniczących w spotkaniach –              6625
2. Realizacja programów / akcji prewencyjnych przez SM.
Wskaźniki do oceny:
- ilość programów prowadzonych przez SM: 13, w tym m.in:
- Z bajką bezpieczniej,
- I ja mogę zostać bohaterem,
- Mój przyjaciel REX,
- Nie truj – segreguj - myśl ekologicznie,
- Bezpieczne ferie/wakacje
- Bezpieczne wakacje – bezpieczna woda
- Odpowiedzialność prawna nieletnich,
- spotkania interwencyjne na prośbę dyrekcji placówek oświatowych,
- Gry terenowe ze Strażą Miejską
- Po drodze nam z LEGO,
- Bezpieczeństwo w sieci.
3. Realizacja projektu „Bezpieczne Wakacje – Bezpieczna Woda”
Wskaźniki do oceny:
- liczba dzieci objętych programem – 115
- akcje przeprowadzono w dniach 8-9.06.2017 r. na terenie Oddziału 
Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Katowicach, ul. Trzech Stawów 10 przy Stawie Kajakowym.
4. Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup 
sprzętu na potrzeby programów profilaktycznych realizowanych 
przez Straż Miejską. 
W ramach przyznanych środków zakupiono m.in. długopisy, plansze 
edukacyjne, zestaw "Autochodzik", odblaski, opaski odblaskowe, 
magnesy z Rysiem, zakreślacze, opaski silikonowe z USB, pendrivy, 
latarki.

II.4 Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży w szkołach i ich 
okolicy.

5. Realizacja projektu "Gry terenowe ze Strażą Miejską". 
Wskaźniki do oceny:
- liczba dzieci objętych programem – 122
- akcję przeprowadzono w dniach 28-29.09.2017 r.

6. Realizacja programu "Z bajką bezpieczniej".
Wskaźniki do oceny:
- liczba dzieci objętych programem – 1175
- ilość spotkań z dziećmi w ramach programu - 29 
- zakupiono książeczki, zeszyty zadań z Rysiem, zawieszki 
odblaskowe Ryś

7. Zakup gry wielkoformatowej na potrzeby Zespołu Prewencji 
Szkolnej.
Zadanie wykonano.

8. Szkolenia dla funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Szkolnej.
- szkolenie z pierwszej pomocy kwalifikowanej - 2 os.
- szkolenie z profilaktyki przeciw uzależnieniom - 2 os.

9. Zakup materiałów rozpowszechniających wizerunek Rysia - 
strażnika bezpiecznego zachowania..
Zakupiono strój Rysia na dorosłego człowieka oraz maskotki Ryś.

SM

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

1. Finansowanie miejskich programów profilaktycznych 
„Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny 
Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”,  „Z bajką bezpieczniej”. 
Wskaźniki do oceny:
- Adresaci programów profilaktycznych – liczba osób objętych 
programami profilaktycznymi wynosiła 19 058 os. w II pół. roku 
szkolnego 2016/2017 oraz 27014 osób w I pół. roku szkolnego 
2017/2018
- Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w ramach programów:

A. MIEJSKIE KONKURSY PROFILAKTYCZNE: 
„Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” 
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�
Konkurs dla klas I i II:  wykonanie plakatu – tarczy z wizerunkiem 
Sznupka. 
Konkurs dla klas III: praca plastyczna „Tarcza pozytywnych 
zachowań wobec rówieśników”. 
Konkurs dla klas IV – VI, wykonanie plakatu komputerowego pt. 
„Kodeks pozytywnych zachowań”.

Bezpieczny Gimnazjalista” 
Konkurs: wykonanie prezentacji multimedialnej będącej 
uzupełnieniem tytułu konkursu „Wakacyjny tydzień z życia 
gimnazjalisty"
”Bezpieczna Młodzież” - Konkurs: Hobby, pasja jako forma 
pozytywnego spędzania czasu wolnego �  Ja i moja pasja�.      
Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania o swojej 
pasji, zainteresowaniach,  hobby w jak najciekawszy, oryginalny 
sposób.
�Z bajką bezpieczniej�
 Konkurs plastyczny „Nie każdy obcy jest zły. Jak być ostrożnym Ryś 
doradzi Ci”.

Na konkurs przyjęto:
- 11 prac z 6 przedszkoli
- 98 prac z 32 szkół podstawowych;
- 22 prace z 9 szkół gimnazjalnych;
- 12 prac z 7 szkół ponadgimnazjalnych.

B. MIEJSKA IMPREZA PROFILAKTYCZNA ВEZPIECZNA 
SZKO｣A � BEZPIECZNY UCZEŃ� � impreza zorganizowana 
jako podsumowanie Miejskich Konkursów Profilaktycznych 
w ramach programów Вezpieczne Dziecko � Przyjaciel Sznupka�/ 
Z bajką bezpieczniej� dla przedszkoli i uczniów klas I-III. Impreza 
odbyła się Kinie KOSMOS                                w Katowicach   w dniu  
9 maja 2017 r. Uczestniczyło w niej ok. 250 uczniów 
i przedszkolaków. Oprócz upominków   indywidualnych, nagrodą  dla 
wszystkich uczestników był film pt.: Мunio. Strażnik księżyca�. 

MIEJSKA IMPREZA PROFILAKTYCZNA ВEZPIECZNA 
SZKO｣A � BEZPIECZNY UCZEŃ� � impreza zorganizowana 
jako podsumowanie Miejskich Konkursów Profilaktycznych 
w ramach programów Вezpieczne Dziecko � Przyjaciel Sznupka� 
dla przedszkoli i uczniów klas I-III. Impreza odbyła się Kinie 
KOSMOS  w Katowicach   w dniu  12 maja 2017 r. Uczestniczyło 
w niej ok. 160 uczniów. Oprócz upominków indywidualnych, nagrodą 
dla wszystkich uczestników był film pt.: Szajbus i Pingwiny.

C. FERIE ZIMOWE „Kibicuję Fair Play z bezpieczeństwem 
2017 – ekologia i bezpieczeństwo” – akcja zorganizowana  
i przeprowadzona w dniach 16-20.01.2017 r., skierowana do dzieci  
z Domów Dziecka „STANICA”, „TĘCZA”, „ZAKATEK” 
w Katowicach.

D. MIEJSKA LIGA SZKOLNA (22-25.05.2017 r.) - w Lidze 
wzięło udział 19 katowickich szkół podstawowych.
Rozgrywki podzielono na 4 grupy eliminacyjne. Rozgrywki 
przeprowadzono na Ośrodku Sportowym „SŁOWIAN”  
w Katowicach. Łącznie w Miejskiej Lidze Szkolnej wzięło udział ok. 
530 uczniów.

E. IMPREZA FINAŁOWA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” – impreza 
podsumowująca konkursy – Miejska Liga Szkolna oraz konkurs 
kibiców. Impreza odbyła się na Ośrodku Sportowym SŁOWIAN 
w dniu 26 maja 2017 r. Podczas imprezy rozegrano mecze finałowe 
Ligi szkolnej oraz wyłoniono najlepszą katowicką drużynę kibiców. 
W imprezie uczestniczyło ok. 210 uczniów. 

F. KONKURS PLASTYCZNY – Konkurs plastyczny „Nie każdy 
obcy jest zły. Jak być ostrożnym Ryś doradzi Ci”.
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2. Zorganizowanie cyklu 10 spektakli „Ogród pełen bajek” 
w Teatrze Śląskim w ramach programu „Z bajką bezpieczniej” 
oraz realizacja programu „Z bajką bezpieczniej”. 
Spektakl wystawiany był w Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach. W okresie od lutego do grudnia 
2017 roku wystawiono w teatrze 10 spektakli "Ogród pełen bajek", 
w których uczestniczyło ok. 1 006 uczniów z 10 katowickich szkół 
podstawowych  (spektakle odbyły się w dniach:13.02; 6.03; 10.04; 
15.05;20.11.2017 o godz. 10.00 i 12.00).
3. Realizacja miejskiego programu profilaktycznego „Kibicuję 
Fair Play. 
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci uczestniczących w programie – 530 os.
- ilość szkół uczestnicząca w Miejskiej Lidze Szkolnej – 19 szkół 
podstawowych

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

Wskaźniki do oceny:
- ilość ufundowanych nagród - 9
5. Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych Miasta Katowice 
w roku szkolnym 2016/2017.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci biorących udział w spartakiadzie – 81 os.
- ilość ufundowanych nagród - 22
6. Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla szkół 
podstawowych, specjalnych i gimnazjów.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci biorących udział w konkursie – 261 os.
- ilość ufundowanych nagród - 14.
Konkurs pod hasłem: "25 lat PSP - profesjonalni, sprawni, pomocni".
7. Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci będących uczestnikami obozu – 42
- miejsce – Niedzica-Zamek
8. Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji 
przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo. 
Wskaźniki do oceny:
- ilość mieszkańców biorących udział w imprezach organizowanych 
przez Szkołę Policji – ok.450 os.
- zakupiono materiały reklamowe
Zadanie zrealizowano.
9. Wsparcie organizacji obchodów 95-lecia powstania OSP 
Kostuchna, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć i uroczystości. 
Wskaźniki do oceny:
- liczba mieszkańców biorących udział w uroczystościach – ok. 
400 os.

10. Ufundowanie sztandaru z okazji 95-lecia powstania OSP 
Kostuchna.
Ufundowano sztandar.
11. Szkolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Prowadzono szkolenie z kwalifikowanej I pomocy.
12. Dofinansowanie organizacji obchodów Święta Policji 
2017 w KMP w Katowicach.
Zrezygnowano z realizacji zadania.
13. Współfinansowanie programu profilaktycznego "Błyskotliwy 
Pierwszak czyli bezpieczna droga do szkoły 2017”. Zakup 
materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz sprzętu na 
potrzeby organizacyjne. 
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci objętych programem – 2000 uczniów ze 100 pierwszych 
klas
- zakupiono autochodzik, opaski odblaskowe.
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14. Współfinansowanie programu „Bezpieczna przystań”, poprzez 
zapewnienie materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz 
sprzętu na potrzeby organizacyjne. 
Wskaźniki do oceny:
- ilość mieszkańców objętych programem – 806 os.
- ilość spotkań - 40
- zakupiono 20 czujników tlenku węgla,
15. Program profilaktyczno-prewencyjny „MOC!Na Ty”
Wskaźniki do oceny:
zakupiono materiały (opaski silikonowe, długopisy, kalendarze, 
breloczki z gwizdkiem i światełiem, etui na klucze. Przeszkolono 
280 kobiet z obrony osobistej, 20 diakonów z pomocy dla osób 
doznających przemocy. Zrobiono warsztaty "Dziecko  - świadek - 
ofiara przemocy na 200 osób i happning "Mamo, tato - nie zgub 
mnie... nad wodą" dla 1000 osób. 
16. Dofinansowanie programu profilaktycznego "Bezpieczny 
Maluch".
Wskaźniki do oceny:
- wykonano plakaty, książeczkę Mam przyjaciela policjanta, naklejki 
Przyjaciel policjanta. Zakupiono worko-plecaki, kolorowanki, buty 
dla Sznupka i małe umundurowanie. W 32 spotkaniach uczestniczyło 
200 przedszkolaków.
17.  Dofinansowanie programu „Profilaktyki rówieśniczej” 
w Katowicach 2017".
Impreza skierowana była dla młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej z katowickich szkół. 

Wskaźniki do oceny:
- ilość uczestników objętych programem – ok. 400 os.
18.Program profilaktyczny „Florek w małej strażnicy”.
Wskaźniki do oceny:
w programie uczestniczyły dzieci z 94 klas z 32 katowickich szkół. 

19. Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego. 
Wskaźniki do oceny:
- liczba mieszkańców biorących udział w festynie – ok. 450 os.

Obszar działania:
III. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
III.1 Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lokalowej służb 
porządkowych i ratowniczych.

1. Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2 KM PSP w Katowicach przy ul. Kościuszki 189.

Umowę na dofinansowanie podpisano w grudniu 2017 r. Zadanie 
będzie realizowane w 2018 r.

WZK UM

1. Zakup ręcznego miernika prędkości na potrzeby Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP.

Zadanie zrealizowano. 
2. Zakup urządzenia typu Alcosensor typ IV dla KMP. 
Zakupiono 2 alcosensory.. Zadanie zrealizowano.
3. Zakup dwóch psów specjalistycznych do wyszukiwania 
materiałów wybuchowych dla KMP
Zadanie zrealizowano.
4. Doposażenie rewirów dzielnicowych w kompaktowe aparaty 
fotograficzne dla KMP.

Zrezygnowano z realizacji zadania.
5. Zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji 
oznakowanej dla KMP.
Zakupiono 2 samochody.

III.2 Zakup wyposażenia 
usprawniającego funkcjonowanie 
jednostek, pracę funkcjonariuszy 
i obsługę mieszkańców. 

6. Dofinansowanie zakupu pojazdów z napędem hybrydowym we 
współfinansowaniu UM/KGP/WFOŚiGW dla KMP.
Zadanie zrealizowano. Zakupiono 2 pojazdy.
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7. Zakup pojazdów typu furgon w wersji oznakowanej (50/50) dla 
KMP. 

Zadanie zrealizowano. Zakupiono 2 pojazdy.

8. Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP.
Zadanie zrealizowano.
9. Opłata za paliwo do samochodów ratowniczych dla KM PSP.
Zadanie zrealizowano.
10. Doposażenie strażaków PSP w sprzęt i środki służące 
poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposażenia 
osobistego.
Zadanie zrealizowano.
11. Zakup sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno-
biurowych dla KM PSP. 
Zadanie zrealizowano.
12. Naprawa i remont sprzętu przeciwpożarowego oraz placów 
ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP.
Zadanie zrealizowano.
13. Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały do 
realizacji zadań statutowych.
Zadanie zrealizowano.
14. Wyposażenie OSP Dąbrówki Małej.
Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu przedłużenia remontu do 
końca 2017 r.
15. Zakup samochodu służbowego patrolowo-interwencyjnego dla 
SM. 
Zadanie zrealizowano.
16. Zakup zestawów mikrogłośnik standardowy dla stacji 
nasobnej SM.
Zadanie zrealizowano.
17. Magazyn przeciwpowodziowy.
Zadanie zrealizowane. Zakupiono m.in. węże pożarnicze, aparat 
fotograficzny, nawigację samochodową.
18. Zakup drona na potrzeby KMP w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano.

19. Stwierdzenie zgonu (w sytuacjach szczególnych) osób 
zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach 
administracyjnych miasta Katowice.
Z przyczyn formalno-prawnych nie wyłoniono koronera.
20. Zakup wyposażenia dla KMP - wg potrzeb aktualizowanych 
w trakcie trwania programu.
Zakupiono m.in. alkomaty - 5 szt.; domofon, uchwyty do telewizorów, 
rowery - 2 szt. z wyposażeniem.

21. Zakup dwóch telewizorów dla Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano. Telewizory zostały zakupione na potrzeby prac 
sztabowych w związku z zabezpieczaniem imprez masowych.

22.Monitoring placu ćwiczeń OSP Kostuchna.
Zadanie zrealizowano.

23. Modernizacja monitoringu w OSP Szopienice.
Zadanie zrealizowano

24. Modernizacja monitoringu w OSP Zarzecze.
Zadanie zrealizowano.

1. Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji 
dla wyróżniających się funkcjonariuszy pionu służb 
prewencyjnych KMP w Katowicach. 
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 40

III.3 Motywowanie i promowanie 
funkcjonariuszy szczególnie 
aktywnych w służbie.

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

WZK                 
UM
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Policji w Katowicach. 
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród -  35
3. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu powołania oraz 
Dnia Strażnika Miejskiego. 
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 29
4. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków - OSP z okazji 
Święta Strażaka.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 21
5. Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP z okazji 
Święta Strażaka. 
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród – 25
6. Nagrody dla funkcjonariuszy realizujących szkolenia dla 
strażaków z jednostek OSP.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród – 16
7. Nagrody dla strażaków prowadzących zajęcia w „Małej 
Strażnicy”.

Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród -13

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

1.Promocja programów profilaktycznych i prewencyjnych. 
W ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej 
i społecznej w Katowicach” finansowanego ze środków unijnych 
z Osi Priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb 
pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 
- W Programie Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb 
w 2017 roku współpracowano z Komendą Miejską Policji 
w Katowicach przy prowadzeniu spotkań profilaktycznych dot. 
bezpieczeństwa dla młodzieży (m.in. na temat bezpiecznego 
poruszania się po zasobach sieci). W spotkaniach brało udział średnio 
ok. 4-6 osób. W październiku podjęto także współpracę z Aresztem 
Śledczym w Katowicach przy ul. Mikołowskiej, w ramach której 
młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym (w tym także osoby 
objęte nadzorem kuratora) wzięła udział w spotkaniu 
z przedstawicielami Aresztu oraz poznała zasady funkcjonowania tego 
typu miejsc. W wizycie zorganizowanej w dniu 04.10.2017 r. wzięło 
udział 8 osób - młodzież i jedna osoba w wieku senioralnym. Seniorzy 
uczęszczający do PAL wzięli udział w debacie społecznej nt. 
bezpieczeństwa, dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywaniu osób 
starszych do celów przestępczych, zorganizowanej 23.11.2017 r. 
W Miejskim Domu Kultury Filia Dąb.
W ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych "Teraz My!", przeprowadzono zajęcia edukacyjne 
dot. bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych i osób z ich 
otoczenia (111 osób). Obejmowały one spotkania z policjantem, 
ratownikiem medycznym i strażakiem. Spotkania miały na celu 
zwiększenie świadomości uczestników na temat różnych zagrożęń 
oraz naukę sposobu radzenia sobie w przypadku ich wystąpienia, co 
przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród 
uczestników.
Komenda Miejska Policji w Katowicach realizuje następujące 
programy edukacyjno– profilaktyczne adresowane do najmłodszych: 
a) „Bezpieczny Maluch”,
b) „Mam przyjaciela policjanta”,
c) „Przyjaciel Sznupka nie rozmawia z nieznajomym”
d) "Jestem dzieckiem - MAM MOC"

Wszystkie 
podmioty

ngo
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e) "Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły".

Do prowadzenia w ramach powyższych programów spotkań z dziećmi 
wykorzystywane są aktywne narzędzia dydaktyczne: czytanie 
dzieciom krótkiego opowiadania, prezentacja multimedialna, wspólne 
śpiewanie i taniec w rytm profilaktycznej piosenki Sznupka 
zawierającej zasady bezpieczeństwa. Relacje z przeprowadzonych 
spotkań (w tym zdjęcia oraz krótkie filmy) zamieszczane są na stronie 
internetowej oraz fanpage KMP Katowice.

PROFILAKTYKA MŁODZIEŻOWA 
Wśród najważniejszych programów skierowanych do młodzieży są:
Projekt Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach - To program 
oparty na idei twórczego zaangażowania młodzieży 
w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, 
profilaktykę uzależnień oraz życia wolnego od przemocy i agresji. 
Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Program zakłada zaktywizowanie młodzieży 
w środowisku szkolnym w szereg działań profilaktycznych, których 
podsumowaniem było Święto Profilaktyki - Katowice 2017”. 
Najistotniejszymi przedsięwzięciami w ramach projektu są:
- przegląd spektakli profilaktycznych,;
- przegląd spotów profilaktycznych ;
- turnieje debat oksfordzkich (na szczeblu gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym),

Program Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach to nowa konwencja 
twórczej profilaktyki gdzie młody człowiek rozmawia ze swoją 
koleżanką i kolegą o sprawach trudnych. Profilaktyki dobrych 
wiadomości, a nie protestów, zaproszeń a nie wykluczeń. 
Odpowiedzialności za siebie i innych.
Konwencja realizacji twórczej profilaktyki oznacza odchodzenie 
od dotychczasowych form takich jak pogadanki czy ulotki, na 
rzecz innowacyjnych działań tworzonych przez samą młodzież 
źródeł oddziaływania przez sztukę: spektakli profilaktycznych, 
filmów, poezji, fotografii, tańca.

INNE PROJEKTY PROFILAKTYCZNE KMP:
- Moc!Na Ty - program skierowany do wszystkich mieszkańców 
Katowic. Autorski program przeciwdziałania przemocy domowej. 
W ramach programu przeprowadzono m.in.
- Happening "Mamo, Tato - nie zgub mnie"
- Konferencja "Dziecko - świadek - ofiara przemocy"
- Happening „Biała Wstążka”
- Bezpieczna przystań - edycja 2017/2018
- Akademia Bezpiecznego Seniora
- Spektakl profilaktyczny - Hermenegilda KO
- Razem z parafianami miasta Katowice
- III Katowicki Dzień Aktywnego seniora na Katowickim Rynku
- Policję tworzą ludzie - twórzmy ja razem
- Razem z taxi

2.Działania informacyjne ukierunkowane na wskazane obszary 
programu.

Działania informacyjne i promocyjne skoncentrowane były głównie 
na wykorzystaniu strony internetowej MOPS  www.mops.katowice.pl   
Zamieszczane były na niej wszelkie informacje na temat 
podejmowanych działań oraz inicjatyw realizowanych przez MOPS 
w szczególności dot. funkcjonowania OIK, pomocy bezdomnym, 
realizacji PCAL-i, współpracy z Policją i Strażą Miejską oraz 
umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. W wielu punktach 
miasta dostępne były także ulotki dotyczące udzielanego przez MOPS 
wsparcia na rzecz mieszkańców miasta (wsparcie psychologa, 
prawnika, mediatora, terapeuty czy doradcy zawodowego). Informacje 
nt. działalności Ośrodka przekazywane były również podczas 
realizacji różnorodnych imprez/akcji pobudzających aktywność 
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mieszkańców miasta Katowice (np. Jarmarki,Festyny, Dni Seniora, 
Dzień Sąsiada) 

Straż Miejska w Katowicach informowała społeczność lokalną 
w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego m.in. poprzez 
systematyczną aktualizację swojej witryny internetowej 
(www.strazmiejska.katowice.pl). 
Dodatkowo zadanie to realizowane było poprzez stały i systematyczny 
kontakt ze środkami masowego przekazu takimi jak stacje 
telewizyjne: TVP Regionalna, TVS, TVP INFO, TVN 24, stacją 
radiową: Polskie Radio Katowice, Tok FM, Radio EM; prasą: 
Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Przegląd Komunalny, Gazeta 
Wyborcza i Fakt; oraz portale internetowe: Onet.pl, Katowice.24, 
Nasze Miasto.pl. 
Za pośrednictwem mediów były przekazywane m.in. informacje 
o działaniach katowickiej Straży Miejskiej w przedmiocie: 
-Kontroli nielegalnego pozbywania się nieczystości ciekłych przez 
właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych. 
-Informowania właścicieli, administratorów i zarządców 
nieruchomości o obowiązkach, które na nich ciążą m.in. 
a) utrzymaniu czystości i porządku na chodnikach położonym wzdłuż 
nieruchomości,  poprzez usuwanie lodu, śniegu, błota i innych 
zanieczyszczeń,
b) obowiązku usuwania z dachów i gzymsów budynku   sąsiadującego 
z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych.
-Informowania o przepisach dotyczących palenia wyrobów 
tytoniowych w miejscach publicznych. 
-Osób bezdomnych w związku z trudnymi  warunkami 
atmosferycznymi. 
-Obowiązków właścicieli psów usuwania nieczystości, gdyż ich 
obecność nie tylko psuje wizerunek miasta, ale może być także 
przyczyną wielu groźnych chorób.
-Zakazu palenia w paleniskach odpadami. 
-Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 
i wakacji. 
-Bezpiecznej drogi do szkoły w celu uniknięcia wypadków.

Komenda Miejska Policji w Katowicach posiada stronę internetową 
obsługiwana przez rzecznika prasowego KMP w Katowicach, na 
której na bieżąco zamieszczane są m.in. aktualne wydarzenia 
jednostki, działania prewencyjne i profilaktyczne oraz działania 
przedstawiające  pracę katowickich policjantów. Ponadto Zespół 
Profilaktyki Społecznej prowadzi Fanpage KMP w Katowicach na 
portalu społecznościowym Facebook, który pozwala na czynne 
uczestniczenie tematyki bezpieczeństwa w życiu mieszkańców 
Katowic.  Na grudzień 2017 r, jangepage KMP w Katowicach posiada 
ponad 2723 stałych obserwatorów. Natomiast zasięg poszczególnych 
informacji (postów) przekracza średnio 14 tysięcy użytkowników 
Facebook'a. 

3. Organizacja i współorganizacja imprez/akcji przedsięwzięć 
promujących bezpieczeństwo.

Komenda Miejska Policji w Katowicach, wspólnie z partnerami 
programu (w tym MOPS Katowice) realizuje w latach 2017-2018 
kolejna edycję programu profilaktyczno - edukacyjnego "Bezpieczna 
Przystań". Program ma na celu ograniczenie liczby negatywnych 
zdarzeń, których ofiarami są osoby starsze, grupa szczególnie 
narażona na ryzyko stania się ofiarami zdarzeń kryminalnych. Ze 
względu na występujące nowe zagrożenia związane z rozwojem 
nowoczesnej technologii program ma także na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Adresatami programu są 
mieszkańcy Katowic w grupie wiekowej "65+" oraz inne osoby 
zainteresowane przedmiotową problematyką. W ramach promocji 
programu "Bezpieczna Przystań" przedstawiciel w Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Policji w dniu 23.03.2017 r. gościli w studio Radia 
Katowice w celu rozpowszechnienia na większą skalę idei programu. 
W ramach programu w formie "Akademii Bezpiecznego seniora" 
odbywał się w 2017 roku cykl 5 spotkań grupy seniorów z partnerami 
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programu obejmujący szeroki zakres bezpieczeństwa tj. z:  
policjantem (wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa), strażakiem 
(bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zatrucia tlenkiem węgla), 
pracownikiem miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(bezpieczeństwo socjalne), przedstawicielem Narodowego Banku 
Polskiego (bezpieczne finanse) oraz pracownikiem Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego (telefon ratujący życie, ratownictwo 
medyczne).
Seniorzy od specjalistów MOPS Katowice z zakresu bezpieczeństwa 
socjalnego dowiedzieli się m.in. czym zajmuje się Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej, do kogo mogą zwrócić się o pomoc oraz jakie 
usługi oferuje pomoc społeczna. seniorzy oprócz informacji na temat 
świadczeń finansowych czy rzeczowych dowiedzieli się, że mogą 
skorzystać z pomocy opiekuńczej, bezpłatnego poradnictwa prawnego 
oraz wsparcia w ramach bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego 
(np. psychologicznego, pedagogicznego) oraz w zakresie mediacji, 
wsparcia terapeutycznego a także usług opiekuńczych, 
wolontaryjnych, sąsiedzkich czy innych form wsparcia w miejscu 
zamieszkania (dostępnego m.in. dzięki realizacji projektów 
i programów na terenie miasta Katowice dla seniorów).  Uczestnicy 
dodatkowo otrzymali informatory dla seniorów oraz ulotki opisujące 
szeroki zakres działalności tut. Ośrodka. 
Pracownicy Ośrodka w 2017 r. przeprowadzili 5 spotkań z seniorami, 
z których każde odbyło się w innej dzielnicy Katowic:
- 27.04.2017 r. spotkanie z seniorami z rejonu osiedla Tysiąclecia, 
które miało miejsce na terenie parafii Matki Boskiej Piekarskiej 
w Katowicach;
- 09.05.2017 r. spotkanie z seniorami z dzielnicy Zawodzia, które 
odbyło się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury;
- 21.06.2017 r. spotkanie z seniorami z dzielnicy Nikiszowiec, które 
miało miejsce na terenie parafii Św. Anny;
- 16.10.2017 r. spotkanie z seniorami z Bractwa Aktywnego Seniora, 
które odbyło się w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na 
terenie dzielnicy Załęże;
- 16.11.2017 r. spotkanie z seniorami z Klubu Seniora 
"Superjednostka", które miało miejsce w jego siedzibie na terenie 
dzielnicy Śródmieście.
Pozostałe akcje prewencyjno-profilaktyczne realizowane przez 
KMP:
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
Działania odblaskowe, 
Speed V-VII,
 Miejska Dżungla, 
Patrz w lusterka - motocykle są wszędzie, 
Dzień bezpiecznego pasażera, 
Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych, 
Dzień bez samochodu, 
Zapory życia, 
Na kole - bezpieczna jazda rowerem, 
Symulacja wypadku drogowego z udziałem rowerzysty,
LIZAK - CYTRYNA,
Daj przykład. Przechodź na zielonym,
Pozwól żyć - Włącz mijania,
Mikołajkowy głos drogowy,
Konkurs wiedzy o ruchu drogowym
- Bezpieczny wypoczynek
konkurs "Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo",
Bezpieczne Ferie
Bezpieczne Wakacje
- Profilaktyka uzależnień
VI Wielka Zabawa Rodzinna,
- Bezpieczeństwo imprez masowych
- Pomoc najuboższym
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw
Ogólnopolski Tydzień Mediacji

4. Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę ludności.
Dystrybuowanie materiałów promocyjnych dot. bezpieczeństwa 
socjalnego seniorów (ulotki) w trakcie spotkań z seniorami w ramach 
programu "Bezpieczna Przystań". W ośrodku Interwencji Kryzysowej 
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MOPS w ramach rozpowszechniania materiałów popularyzujących 
bezpieczeństwo i ochronę ludności wydawano ulotki/informatory 
skierowane zarówno dla osób doznających jak i stosujących przemoc 
w rodzinie oraz jej świadków.

5. Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa w komunikacji 
społecznej.
Pracownicy Ośrodka, w tym psycholodzy w trakcie spotkań 
edukacyjnych z seniorami ,,Radość życia – wszystko mogę” 
popularyzowali m.in. problematykę bezpieczeństwa w komunikacji 
społecznej. W lutym 2017 roku w ramach Tygodnia Praw Ofiar 
Przestępstw Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował spotkanie 
informacyjno-edukacyjne dla osób doznających przemocy w rodzinie 
oraz dla osób skierowanych w  związku z realizacją procedury 
Niebieskie Karty. Spotkanie prowadzone było przez przedstawiciela 
prokuratury w  Katowicach. W ramach Kampanii „Moc! Na TY” 
realizowanej od 2016 roku przez Komendę Miejską Policji 
w Katowicach w  maju 2017 roku odbyła się Konferencja dotycząca 
problematyki przemocy wobec dzieci, w której wzięli udział 
przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Komenda Miejska Policji w Katowicach we współpracy z Fundacją 
„Podaruj Nadzieję” w grudniu 2017 roku zorganizowała przed Galerią 
Katowicką happening pt. „Biała Wstążka - dzień eliminacji przemocy 
wobec kobiet”. W  happeningu wzięli udział specjaliści ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej i  Terenowych Punktów Pomocy Społecznej MOPS. 
Happening był częścią programu profilaktyczno-edukacyjnego 
służącego przeciwdziałaniu przemocy domowej, prostytucji i handlu 
ludźmi „Moc! Na TY”. Happening jest częścią Międzynarodowej 
Kampanii „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”.
Przedstawiciel Policji i Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w czerwcu i w grudniu 
2017 roku uczestniczył w dwóch audycjach radiowych w Radiu 
Katowice, dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet 
„Biała Wstążka” oraz w związku z Międzynarodową Kampanią „16 
Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”.

Katowicka jednostka Policji dąży do intensyfikacji działań w zakresie 
poprawy jakości komunikacji ze społecznościa lokalną. W tym celu 
powołana została Społeczna Rada - to projekt powstania Społecznego 
Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach 
pod nazwą "Rada Społeczna", która spełnia istotną rolę w dotarciu do 
szerszej społeczności lokalnej z komunikatami celowymi 
o zagrożeniach w sposób bezpośredni i interpersonalny. W 2017 r. 
Społęczna Rada funkcjonowała zgodnie z Decyzją nr 25/2017 
Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach z dnia 15.02.2017 r. 
Członkowie Rady spotykali się nie rzadziej niż raz na kwartał.
Budowaniu platformy komunikacyjnej służy również strona 
internetowa i fanpage KMP w Katowicach. W 2017 r. kontynuowany 
był cykl debat społecznych z mieszkańcami "Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie - możesz miec na nie wpływ". W ramach koncepcji 
"Dzielnicowy Bliżej Nas" do realizacji zadań w zakresie profilaktyki 
społecznej i aktywnego udziału w funkcjonowaniu lokalnych 
społeczności włączeni zostali policjanci dzielnicowi. W 2017 r. 
dzielnicowi realizowali programy dla dzieci i młodzieży "Przyjaciel 
Sznupka nie rozmawia z Nieznajomym" i "Błyskotliwy Pierwszak 
czyli bezpieczna droga do szkoły", prowadzili spotkania z seniorami 
w ramach programu "Bezpieczna Przystań" oraz rozmawiali 
z mieszkańcami poszczególnych dzielnic  o bezpieczeństwie podczas 
debat społecznych.Ponadto brali udział  w organizowanych na terenie 
Katowic Festynach rodzinnych integrujacych społeczności lokalne.
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Tabela nr 2

Informacja finansowa

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTEPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
W 2017R.

Plan
Nr Zadanie Rozdzi

ał § Kwota 
[zł]

Plan po 
zmianach

Zaangażowani
e Wykonanie

% 
wykona

nia 
(8:6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.1.1 Zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach m.in. poprzez finansowanie dodatkowych służb patrolowych. 75404 2300 200 000 200 000 199 854,17 199 854,17 99,93%

2300-
99

200 000 200 000 199 854,17 199 854,17 99,93%

W patrolach uczestniczyło 1081 policjantów.
I.1.2 Zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie 

Katowic.
75403 2300 28 000 13 000 13 000,00 13 000,00 100,00

%
IS ZK/3/2017 14-04-2017; ZPM 1404/2017 06-06-2017 2300-

99
28 000 13 000 13 000,00 13 000,00 100,00%

W patrolach uczestniczyło 593 słuchaczy.
I.2.1 Ufundowanie nagród półrocznych Prezydenta Miasta Katowice dla funkcjonariuszy SM szczegolnie wyróżniających się na 

rzecz poprawy porządku i czystości w mieście
75416 3040 10 000 10 000 10 000,00 10 000,00 100,00

%

Wyrożniono 9 strażników.
II.4.3 Realizacja projektu „Bezpieczne Wakacje – Bezpieczna Woda”. 75416 6 500 6 200 6 188,11 6 188,11 99,81%

DKSM W/2/17 19-09-2017 4190 2 000 2 000 1 993,00 1 993,00 99,65%

4210 3 300 3 300 3 295,78 3 295,78 99,87%

4300 1 000 700 700,00 700,00 100,00%Zadanie zrealizowane. W programie uczestniczyli uczniowie klas szóstych czterech katowickich szkół razem 115 uczniów. 
Zakupiono materiały edukacyjne, które rozdano uczestnikom. 4430 200 200 199,33 199,33 99,67%

II.4.4 Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup sprzętu na potrzeby programów profilaktycznych realizowanych 
przez Straż Miejską.

75416 4210 21 500 21 500 21 497,76 21 497,76 99,99%

Zakupiono między innymi długopisy w tym ekologiczne, plansze edukacyjne, zestaw "Autochodzik", button odblaski, opaski 
odblaskowe, magnesy z Rysiem, zakreślacze, opaski silikonowe z USB, pendrivy, latarki.

II.4.5 Realizacja projektu "Gry terenowe ze Strażą Miejską". 75416 7 000 8 217 8 091,22 8 091,22 98,47%
DKSM W/2/17 19-09-2017 4190 2 500 4 687 4 638,22 4 638,22 98,96%

4210 1 300 1 300 1 227,04 1 227,04 94,39%
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4300 3 000 2 030 2 030,00 2 030,00 100,00%
Przeprowadzono 2 akcje, 10 zajęć. Uczestniczyło w nich 122 uczniów klas siódmych. 4430 200 200 195,96 195,96 97,98%

II.4.6 Realizacja programu "Z bajka bezpieczniej". 75416 4210 12 000 12 000 11 992,95 11 992,95 99,94%

Zakupiono książeczki, zeszyty zadań z Rysiem, zawieszki odblaskowe Ryś. Odbyto 29 spotkań , w których uczestniczyło 
1175 przedszkolaków i uczniów klas I-III

II.4.7 Zakup gry wielkoformatowej na potrzeby Zespołu Prewencji Szkolnej. 75416 4210 3 500 2 583 2 583,00 2 583,00 100,00
%

DKSM W/2/17 19-09-2017
Zakupiono grę planszową dostosowaną do potrzeb SM.

II.4.8 Szkolenia dla funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Szkolnej. 75416 4700 3 500 3 500 3 180,00 3 180,00 90,86%

Przeprowadzono dwa szkolenia. Z pierwszej pomocy kwlifikowanej - przeszkolono 2 osoby. Szkolenie z profilaktyki przeciw 
uzależnieniom - przeszkolono 2 osoby.

II.4.9 Zakup materiałów rozpowszechniających wizerunek Rysia - strażnika bezpiecznego zachowania. 75416 4210 9 000 9 000 8 974,44 8 974,44 99,72%

Zakupiono strój Rysia na dorosłego człowieka oraz maskotki Ryś.
II.5.1 Finansowanie miejskich programów profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”,"Bezpieczny 

gimnazjalista", "Bezpieczna młodzież".
85154 35 500 35 474 35 471,31 35 471,31 99,99%

4190 10 000 3 068 3 067,82 3 067,82 99,99%

4210 7 700 7 700 7 697,49 7 697,49 99,97%

 DS W/WZK/5/2017 05-07-2017; IS ZK/5/2017 30-06-2017;

4300 17 500 24 706 24 706,00 24 706,00 100,00%

Odbyło się spotkanie podsumowujące działaność programową w roku szkolnym 2016/2017. 4430 300 0 0,00 0,00
II.5.2 Zorganizowanie 10 spektakli "Ogród pełen bajek" w Teatrze Śląskim w ramach programu "Z bajką bezpieczniej" oraz 

realizacja programu „Z bajką bezpieczniej”.                 
85154 34 500 33 100 33 100,00 33 100,00 100,00%

IS ZK/12/2017 09-11-2017; 
Odbyło się 10 spektakli przedstawienia "Ogród pełen bajek" 4300 34 500 33 100 33 100,00 33 100,00 100,00%

II.5.3 Realizacja miejskiego programu profilaktycznego "Kibicuję fair play". 85154 10 000 11 426 11 413,99 11 413,99 99,89%
IS ZK/12/2017 09-11-2017; 4190 3 500 3 500 3 500,00 3 500,00 100,00%

4210 1 200 1 200 1 200,00 1 200,00 100,00%

4300 5 000 6 400 6 388,62 6 388,62 99,82%

4430 300 326 325,37 325,37 99,81%

W dniach 22-25.05.2017 r. na OS Słowian w Katowicach przeprowadzono rozgrywki Miejskiej Ligi Szkolnej wraz 
z konkursem na najlepszą katowicką drużynę kibiców. Brało w nich udział 19 szkół podstawowych, ok. 530 os. Finał Ligi 
szkolnej odbył się 26 maja br. i uczestniczyło w nich 7 szkół podstawowych wraz z grupami kibiców. Liczba uczestników 
finału ok. 210 os.

75495 10 000 10 160 10 158,54 10 158,54 99,99%
IS ZK/9/2017 24-10-2017; DS. W/WZK/10/2017 25-10-2017; 4190 4 000 1 865 1 864,39 1 864,39 99,97%

4210 3 000 2 919 2 918,15 2 918,15 99,97%
4300 3 000 5 376 5 376,00 5 376,00 100,00%

II.5.4 Organizacja i fundowanie nagród dla zwycięzców miejskiegoTurnieju Wiedzy Pożarniczej. 75412 3 000 3 000 2 994,31 2 994,31 99,81%

4190 2 900 2 900 2 896,70 2 896,70 99,89%
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Zadanie zrealizowano. Wyróżniono 9 osób oraz zorganizowano poczęstunek dla uczestników. 4210 100 100 97,61 97,61 97,61%
II.5.5 Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych Miasta Katowice w roku szkolnym 2016/2017 75412 2 500 2 500 2 452,59 2 452,59 0,00%

4190 2 400 2 400 2 399,78 2 399,78 0,00%
Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2017 r. W spartakiadzie uczestniczyło 81 uczniów z Zespołów Szkół Specjalnych. 4210 100 100 52,81 52,81 0,00%

II.5.6 Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego - dla szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów 75412 2 000 2 000 1 972,95 1 972,95 98,65%
4190 2 000 2 000 1 972,95 1 972,95 98,65%

Zadanie zrealizowano.Przeprowadzono konkurs pod hasłem "25 lat PSP - profesjonalni, sprawni, pomocni". Wpłynęło 
261 prac. Wyróżniono 14 uczniów.

II.5.7 Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 75412 30 000 30 000 28 065,73 28 065,73 93,55%
4190 6 000 6 000 6 000,00 6 000,00 100,00%

4210 1 250 1 250 1 065,73 1 065,73 85,26%

Zadanie zrealizowane. W obozie w Niedzicy-Zamek wzięło udział 42 uczniów i 8 organizatorów. W ramach konkursów 
i zawodów w czasie obozu wyróżniono 41 uczniów. Do opłacenia druga transza za noclegi i wyżywienie.

4300 22 750 22 750 21 000,00 21 000,00 92,31%

II.5.8 Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo. 75403 2300 2 000 3 000 2 999,99 2 999,99 100,00
%

IS ZK/3/2017 14-04-2017; 2300-
99

2 000 3 000 2 999,99 2 999,99 100,00%

Zadanie zakończono.Zakupiiono materiały reklamowe na dni otwarte Szkoły Policji.
II.5.9 Wsparcie organizacji obchodów 95-lecia powstania OSP Kostuchna, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć i uroczystości.  75412 4300 15 000 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00

%

Zadanie zrealizowano.Zabezpieczono catering festynu z okazji rocznicy.
II.5.1
0

Ufundowanie sztandaru z okazji 95-lecia powstania OSP Kostuchna. 75412 6050 8 000 8 000 6 968,85 6 968,85 87,11%

Ufundowano sztandar.
II.5.1
1

Szkolenia dla Ochotniczych Straży pożarnych 75412 4300 20 000 20 000 11 616,60 11 616,60 58,08%

Przeprowadzono szkolenie z kwalifikowanej I pomocy.
II.5.1
2

Dofinansowanie organizacji obchodów Święta Policji 2017 w KMP w Katowicach. 75404 2300 10 000 0 0,00 0,00 0,00%

2300-
99

10 000 0 0,00 0,00 0,00%

Zrezygnowano z realizacji zadania
II.5.1
3

Współfinansowanie programu profilaktycznego "Błyskotliwy Pierwszak czyli bezpieczna droga do szkoły 2017". Zakup 
materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz sprzętu na potrzeby organizacyjne. W spotkaniach wzieło ok. 2000 uczniów ze 
100 pierwszych klas.

75404 2300 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00
%

2300-
99

5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00%
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Zakupiono autochodzik, opaski odblaskowe. 
II.5.1
4

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

75404 2300 8 000 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00
%

2300-
99

8 000 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00%

Zakupiono 20 czujników tlenku węgla, wizytówki dzielnicowych, które rozdawano na spotkaniach z zagrożonymi 
mieszkańcami.W 40 spotkaniach uczestniczyło 806 seniorów.

II.5.1
5

Program profilaktyczno-prewencyjny "MOC - na TY" 75404 2300 8 000 8 000 7 998,84 7 998,84 99,99%

2300-
99

8 000 8 000 7 998,84 7 998,84

Zakupiono materiały (opaski silikonowe, długopisy, kalendarze, breloczki z gwizdkiem i światełkiem, etui na klicze) 
promujące program. Przeszkolono 280 kobiet z obrony osobistej, 20 diakonów z pomocy dla osób doznających przemocy. 
Zrobiono warsztaty "Dziecko- świadek - ofiara przemocy na 200 osób i happning "Mamo tato - nie zgub mnie... nad wodą" 
dla 1000 osób.

II.5.1
6

Dofinansowanie programu profilaktycznego "Bezpieczny Maluch" 75404 2300 5 000 5 000 4 997,93 4 997,93 99,96%

2300-
99

5 000 5 000 4 997,93 4 997,93 99,96%

Wykonano plakaty, ksiażeczkę Mam przyjaciela policjanta, naklejki Przyjaciel policjanta. Zakupiono worko-plecaki, 
kolorowanki, buty dla Sznupka i małe umundurowanie. W 32 spotkaniach uczestniczylo 200 przedszkolaków.

II.5.1
7

Dofinansowanie "Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach 2017" 75404 2300 9 000 9 000 9 000,00 9 000,00 100,00
%

2300-
99

9 000 9 000 9 000,00 9 000,00

Zakupiono 75 miejscówek do Wesołego Miasteczka - Legendii; 10 kart podarunkowych po 350 zł; wykonano 7 statuetek - na 
nagrody w konkursach. Zakupiono drożdżówki i napoje dla uczestników spotkań oraz gadżety - pendrivy, długopisy dla 
uczestników spotkań. W Turnieju Debat Oksfordzkich "Wolność słowa - przeciwdziałanie agresji werbalnej" uczstniczyło 
740 uczniów, a w pozostałych spotkaniach 400.

II.5.1
8

Program profilaktyczny "Florek w małej strażnicy" 75495 4300 25 000 24 840 24 840,00 24 840,00 100,00
%

IS ZK/9/2017 24-10-2017;
W programie uczestniczyły dzieci z 94 klas z 32 katowickich szkół.

II.5.1
9

Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego. 75495 4300 3 000 3 000 3 000,00 3 000,00 100,00
%

Zabezpieczono catering na impreze plenerową z okazji Święta WP.
III.1.
1

Remont obiektów Komendy Miejskiej PSP - Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP 
w Katwicach przy ul Kościuszki 189 (udział własny 15%) 

75411 6050 280 000 1 
810 748

0,00 0,00 0,00%

ZPM 1432/2017 27-06-2017; 6057 0 1 530 748 0,00 0,00
Umowę na dofinansowanie podpisano w grudniu 2017 r. Zadanie będzie realizowane w 2018 r. 6059 280 000 280 000 0,00 0,00
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III.2.
1

Zakup ręcznego miernika prędkości na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego KMP 75404 20 000 20 000 19 999,80 19 999,80 100,00
%

6170-
05

20 000 20 000 19 999,80 19 999,80 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2.
2

Zakup urządzenia typu Alcosensor typ IV dla KMP. 75404 6170 12 000 12 000 11 070,00 11 070,00 92,25%

6170-
05

12 000 12 000 11 070,00 11 070,00 92,25%

Zadanie zakończono. Zakupiono 2 alcosensory.
III.2.
3

Zakup dwóch psów specjalistycznych do wyszukiwania materiałów wybuchowych dla KMP. 75404 2300 10 000 9 500 9 500,00 9 500,00 100,00
%

IS ZK/10/2017 25-10-2017; 2300-
99

10 000 9 500 9 500,00 9 500,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2.
4

Doposażenie rewirów dzielnicowych w kompaktowe cyfrowe aparaty fotograficzne dla KMP. 75404 2300 3 000 0 0,00 0,00 0,00%

2300-
99

3 000 0 0,00 0,00 0,00%

Zrezygnowano z realizacji zadania.
III.2.
5

Zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP (50/50). 75404 6170 65 000 65 000 65 000,00 65 000,00 100,00
%

6170-
05

65 000 65 000 65 000,00 65 000,00 100,00%

Zakupiono 2 pojazdy.
III.2.
6

Dofinansowanie zakupu pojazdów z napędem hybrydowym we współfinansowaniu UM/KGP/WFOŚiGW dla KMP. 75404 6170 70 000 70 000 70 000,00 70 000,00 100,00
%

6170-
05

70 000 70 000 70 000,00 70 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano. Zakupiono 2 pojazdy.
III.2.
7

Zakup pojazdów typu furgon w wersji oznakowanej (50/50) dla KMP. 75404 6170 180 000 180 000 169 996,00 169 996,00 94,44%

6170-
05

180 000 180 000 169 996,00 169 996,00 94,44%

Zakupiono 2 pojazdy.
III.2.
8

Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP. 75411 4260 100 000 100 000 100 000,00 100 000,00 100,00
%

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.
III.2.
9

Opłata za paliwo do samochodów ratowniczych dla KM PSP. 75411 4210 100 000 100 000 100 000,00 100 000,00 100,00
%

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.
III.2.
10

Doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposażenia 
osobistego.

75411 4210 230 000 230 000 230 000,00 230 000,00 100,00
%
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Zakupiono obuwie koszarowe, sorbenty, ubrania KDS, radiotelefony, sprzęt i armaturę pożarniczą, środki do dezynfekcji 
pojazdów.

III.2.
11

Zakup sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno-biurowych dla KM PSP. 75411 6060 60 000 60 000 59 999,99 59 999,99 100,00
%

Zakupiono kamerę termowizyjną i platformę załadowczą składaną.
III.2.
12

Naprawa i remont sprzętu przeciwpożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP. 75412 4270 20 000 52 000 51 983,18 51 983,18 99,97%

ZPM 1400/2017 30-05-2017; ZPM 1404/2017 06-06-2017 4270-
03

20 000 52 000 51 983,18 51 983,18 99,97%

Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami. Wykonano 5 naprawy samochodów bojowych, 6 napraw sprzętu ratowniczego 
oraz prace malarskie w budynku OSP Kostuchna.

III.2.
13

Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały do realizacji zadań statutowych. 75412 4210 25 000 25 000 22 205,19 22 205,19 88,82%

Zakupiono umundurowanie strażackie, koszarowe i specjalne, przewody hydrauliczne, lampy ostrzegacze, uzupełnienia do 
toreb ratowniczych R1

III.2.
14

Wyposażenie OSP Dąbrówki Małej. 75412 4210 50 000 0 0,00 0,00 0,00%

ZPM 1279/2017 17-03-2017; ZPM 1400/2017 30-05-2017
Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu przedłużenia remontu do końca 2017 r.

III.2.
15

Zakup samochodu służbowego patrolowo-interwencyjnego dla SM. 75416 6060 100 000 100 000 99 296,00 99 296,00 0,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2.
16

Zakup zestawów mikrogłośnik standardowy dla stacji nasobnej SM. 75416 4210 3 500 3 500 3 079,97 3 079,97 88,00%

Zadanie zrealizowano. Zakupiono 14 szt.. Mikrogłośników.
III.2.
17

Magazyn przeciwpowodziowy. 75495 4210 10 000 10 000 4 999,88 4 999,88 50,00%

Zadanie zrealizowane wg potrzeb. Zakupiono między innymi węże pożarnicze, aparat fotograficzny, nawigację 
samochodową.

III.2.
18

Zakup drona na potrzeby KMP w Katowicach. 75404 6170 0 21 211 21 210,75 21 210,75 100,00
%

ZPM 1279/2017 17-03-2017 6170-
05

0 21 211 21 210,75 21 210,75 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2.
19

Stwierdzenie zgonu (w sytuacjach szczególnych) osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach 
administracyjnych miasta Katowice

85195 4300 0 25 000 0,00 0,00 0,00%

Uchwała zmieniająca XLIX/1011/17 23-11-2017;
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Z przyczyn formalno-prawnych nie wyłoniono koronera.
III.2.
20

Zakup wyposażenia dla KMP - wg potrzeb aktualizowanych w trakcie trwania programu 75404 2300 0 18 000 16 359,46 16 359,46 90,89%

IS ZK7/2017 08-08-2017; ZPM 1565/2017 30-08-2017; IS ZK/10/2017 25-10-2017; 2300-
99

0 18 000 16 359,46 16 359,46 90,89%

Zakupiono między innymi alkomaty - 5 szt. z wyposażeniem; domofon; uchwyty do telewizorów; rowery - 2 szt. 
z wyposażeniem.

III.2.
21

Zakup dwóch telewizorów dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 75404 6170 0 8 789 8 066,34 8 066,34 91,78%

ZPM 1694/2017 29-11-2017; 6170-
05

0 8 789 8 066,34 8 066,34 91,78%

Zadanie zrealizowano.
III.2.
22

Monitoring placu ćwiczeń OSP Kostuchna 75412 6050 0 12 000 11 265,00 11 265,00 93,88%

ZPM 1733/2017 19-12-2017;
Zadanie zrealizowano.

III.2.
23

Modernizacja monitoringu w OSP Szopienice 75412 6050 0 12 000 10 395,00 10 395,00 86,63%

ZPM 1733/2017 19-12-2017;
Zadanie zrealizowano.

III.2.
24

Modernizacja monitoringu w OSP Zarzecze 75412 6050 0 25 000 22 685,00 22 685,00 90,74%

ZPM 1733/2017 19-12-2017;
Zadanie zrealizowano.

III.3.
1

Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji. 75404 3000 40 000 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00
%

2300-
99

40 000 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00%

Wyróżniono 40 policjantów.
III.3.
2

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

75495 3040 5 000 35 000 35 000,00 35 000,00 100,00
%

ZPM 1404/2017 06-06-2017
Wyróżniono 35 policjantów.

III.3.
3

Nagrody Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu powołania oraz Dnia Strażnika Miejskiego 75416 3040 35 000 35 000 35 000,00 35 000,00 100,00
%

Wyróżniono 29 strażników. 
III.3.
4

Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków OSP z okazji Święta Strażaka. 75412 3040 25 000 25 000 25 000,00 25 000,00 100,00
%

Zadanie zakończono. Wyróżniono 21 strażaków
III.3.
5

Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka. 75411 3040 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00
%
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Zadanie zakończono. Wyróżniono 25 strażaków.
III.3.
6

Nagrody dla funkcjonariuszy realizujących szkolenia dla strażaków z jednostek OSP. 75411 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00
%

Zadanie zakończono. Wyróżniono 16 strażaków.
III.3.
7

Nagrody dla strażaków prowadzących zajęcia w „Małej Strażnicy”. 75411 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00
%

Zadanie zakończono. Wyróżniono 13 strażaków.
IV.4 Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę ludności. 75495 10 000 12 000 11 993,96 11 993,96 99,95%

DS W/WZK/4/2017 29-05-2017; DS W/WZK/7/2017 07-08-2017 4190 5 000 5 100 5 099,96 5 099,96 100,00%
DS W/WZK/16/2017 11-12-2017; 4210 0 693 687,00 687,00 99,13%
DS W/WZK/4/2017 29-05-2017; ZPM 1404/2017 06-06-2017; DS W/WZK/7/2017 07-08-2017;                                DS 
W/WZK/16/2017 11-12-2017;

4300 5 000 6 207 6 207,00 6 207,00 100,00%

Zakupiono między innymi maskotkę dla Inspekcji Transportu Drogowego oraz nagrody dla laureatów zawodów "Policjant 
ruchu drogowego" i "Turniej par patrolowych", głośniki bezprzewodowe i karty podarunkowe na nagrody w konkursach. 
Opaski silikonowe na gadżety i zabezpieczenie medyczne imprezy planerowej.

IV.5 Popularyzacja bezpieczeństwa miasta i Policji w komunikacji społecznej. 75404 6170 10 000 5 500 5 494,41 5 494,41 99,90%
ZPM 1565/2017 30-08-2017; 6170-

05
10 000 5 500 5 494,41 5 494,41 99,90%

Zakupiono aparat fotograficzny NIKON.
RAZEM: 2 

000 000
3 

634 748
1 

760 027,91
1 

760 027,91
48,42%

W 
tym: rezerwa celowa 2 000 000 2 000 000

dodatkowe środki 79 000

środki Funduszu Spójności 1 530 748

Dysponent - Wydział zdrowia nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych 25 000

3 634 748

środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. – nie są ujęte w podsumowaniu. 80 000 80 000
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