
 

Uc hw a ła  nr  XL VIII/636/02  

Ra dy  Mie js k ie j  K a towic  

z  dn ia  25  kwietn ia  2002  r .  
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Ramowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców 
Katowic na lata 2000-2002”. 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1592).oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 
142, poz.1591z późn. zm.).  

RADA MIEJSKA KATOWIC 

u c h w a l a :  

1. W uchwale Nr XXIV/310/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 czerwca 2000r. w sprawie przyjęcia 
„Ramowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Katowic na lata 2000-2002”, w załączniku do 
uchwały dopisać w rozdziale III punkt IXa, XII ppk 8, XIII i XIV w brzmieniu: 

Lp 

Negatywne zjawiska  i 
tendencje w sferze 
bezpieczeństwa i 

porządku publicznego 

Cel - stan jaki 
należy osiągnąć 

aby uzyskać 
wymagany efekt 

poprawy 

Metoda  i sposób 
realizacji celu Wyko-

nawcy 

Okres 
realiza-

cji - 
rok 

Koszt 
realizacji 

przez 
samorząd 

(zł) 

IX a Brak możliwości 
realizowania pełnego 
zakresu działań 
ratowniczo-gaśniczych 
przez OSP Dąbrówka Mała 
wchodzącą w skład 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego  
z powodu braku 
odpowiedniego 
samochodu ratowniczo - 
gaśniczego. 

Osiągnięcie 
wymaganej gotowości 
i sprawności przez 
OSP Dąbrówka Mała. 

1. Zakup przez KM 
PSP samochodu 
gaśniczo-
ratowniczego dla 
OSP Dąbrówka 
Mała. 

PSP/UM 2002 600.000,- 

 Brak możliwości 
prowadzenia szybkiej 
ewakuacji z budynków. 

Stworzenie warunków 
do szybkiej ewakuacji 
w trakcie 
prowadzenia akcji 
ratowniczo gaśniczej 
w budynkach o 
wysokości do 16 m. 

2. Zakup przez KM 
PSP poduszki 
ratowniczej – 
skokochronu. 

PSP/UM 2002 25.000,- 

XII   8. Zintensyfikowane 
działania policyjne 
w celu zapewnienia
bezpieczeństwa 
obywateli w trakcie
po zakończeniu 
imprez masowych 
(mecze piłkarskie, 
przejazdy kibiców, 
imprezy 
rozrywkowe). 

KMP/ 
UM 

2002 5.000.- 



XIII    Wyróżnienie 
funkcjonariuszy 
Policji za 
najlepsze 
osiągnięcia w 
służbie 

KMP/ 
UM 

2002 20.000,- 

XIV    Wyróżnienie 
funkcjonariuszy 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
za najlepsze 
osiągnięcia  w 
służbie 

KM 
PSP/ 
UM 

2002 6000,- 

 
2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Katowic 

 

Wojciech Boroński 
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