
UCHWAŁA NR XX/432/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w 2011 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr VI/65/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie 
Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011 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 2011 uchwalonego uchwałą nr VI/65/11 Rady 
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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I. INFORMACJE OGÓLNE – SPOSOBY I FORMY REALIZACJI 

 
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

na rok 2011 (zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą nr VI/65/11 Rady Miasta Katowice            

z dnia 28 lutego 2011 r. 

Głównym celem programu była poprawa realnego 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 przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw. 

Program wpisywał się w realizację głównych założeń rządowego programu zwalczania przestępczości 

i eliminacji zjawisk patologicznych „Razem bezpieczniej”, jednakże główne priorytety działania 

zostały dostosowane do specyfiki i bieżących problemów miasta. 

 

W 2011 roku realizowane były następujące kierunki działania:  

I. Ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych                 

i miejscach zamieszkania. 

II. Przeciwdziałania przemocy, patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie 

przestępczości nieletnich. 

III. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

IV. Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. 

V. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców                  

w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

VI. Edukacja 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). Koordynatorzy  (zgodnie z Zarządzeniem nr 157/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 

08 kwietnia 2011 r.) złożyli sprawozdania z realizacji zadań programowych za rok 2011;                               

w sprawozdaniach przedstawili sposób i stopień realizacji zadań oraz ich efektywność. 

 

Szczegółowe sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań Program zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011 r.  (Tabela nr 1) zostało 

opracowane na podstawie cząstkowych sprawozdań koordynatorów. 

 

II. KOSZTY 

 
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, 
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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 nt. wykonania zadań Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011 r. 

 

 

III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Dokonując oceny efektywności  Program zapobiegania … można uznać, iż zaangażowanie 

współpracujących ze sobą podmiotów: Policji, Straży Miejskiej, samorządu  i społeczności lokalnej           

w działania na wyznaczonych przez Program obszarach  pozwoliło na zrealizowanie zakładanych 

celów – m. in. wyraźnie zmniejszono  liczbę przestępstw zarówno w kategorii przestępstwa ogólne 

(2010 r. – 16 436; 2011 r. 15934), jak również przestępstwa kryminalne (2010 r. – 14576; 2011 r. – 

14 154), najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie wzrosła 

skuteczność policyjnych działań co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wykrycia do poziomu 

47,3%. 

 

 
 

W ramach Programu monitorowania przestępczości kryminalnej obejmującego 7 kategorii najbardziej 

dokuczliwych społecznie przestępstw kryminalnych wszczęto o 524 postępowania mniej                           

w porównaniu do roku ubiegłego (2010 r. – 11432; 2011 – 10908). W odniesieniu do tej grupy 

przestępstw wskaźnik wykrywalności wzrósł  o 1,1%. Spadek ilości wszczęć dotyczył wszystkich             

7 kategorii. Największe spadki nastąpiły w następujących kategoriach: 

    - bójka i pobicie – o 14,5 % 

    - kradzież pojazdu – o 13,3 % 

    - kradzież z włamaniem – o 12,2 % 

    - rozboje – o 11,2 % 
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Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że udało się zahamować wzrost w kategorii, która                      

w ostatnich latach miała wyraźną tendencję wzrostową tj. kradzieżach cudzej rzeczy, gdzie dynamika 

wszczęć była niższa od ubiegłorocznej o 0,3 %.  

W celu wsparcia realizacji policyjnego Programu monitorowania przestępczości kryminalnej                      

w wybranych kategoriach oraz działań Straży Miejskiej utworzony został fundusz motywacyjny 

Prezydenta Miasta Katowice dla policjantów osiągających najlepsze efekty wykrywcze w służbie oraz 

strażników miejskich osiągających najlepsze wyniki w ujawnianiu sprawców dewastacji                          

i wybryków chuligańskich. Nagrody przyznawane były  kwartalnie. W związku z faktycznymi 

pozytywnymi efektami pracy obydwu służb zadanie to jest kontynuowane w 2012 roku.  

 

Rok 2011 był rekordowy jeżeli chodzi o walkę z narkobiznesem. Policjanci Wydziału do walki                     

z Przestępczością Narkotykową KMP w Katowicach w ramach 200 postępowań ustalili 245 

podejrzanych, którym przedstawiono prawie 1000 zarzutów popełnienia przestępstw narkotykowych. 

W czasie prowadzonych działań przejęto ponad 32 kg narkotyków o wartości rynkowej ponad 1 mln 

zł. w tym: 

      - 18 kg haszyszu, 

      - 12 kg marihuany, 

      -   2 kg amfetaminy. 

 

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

w 2011 r. 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 2011 roku w celu poprawy 

standardów pracy i warunków obsługi mieszkańców to: inwestycje, remonty oraz zakupy sprzętu                  

i wyposażenie – m.in.: 

- remont poczekalni i pomieszczeń dyżurnych Komisariatu Policji II w Katowicach;  

- remont pomieszczeń służbowych i ogólnie dostępnych w Komisariacie Policji VI w Katowicach,  

- ocieplenie garażu OSP Dąbrówka Mała i podłączenie do niego energii elektrycznej; 

- budowa nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej; 

- zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do usuwania miejscowych zagrożeń dla IRG I   

  (50/50), samochodu operacyjnego oraz samochodu kwatermistrzowskiego; 

- zakup 10 urządzeń pomiarowych FST Alco-sensor; 

- zakup samochodu dla OSP Kostuchna; 

- zakup sprzętu ratowniczego - poduszki pneumatycznej; 

- doposażenie strażaków PSP w sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie; 

- doposażenie jednostek OSP w umundurowanie i sprzęt ratowniczy;  

- opłaty za media i paliwo w celu utrzymania jednostek PSP w pełnej sprawności i gotowości bojowej; 

- remont pokrycia dachowego KM PSP i JRG; 

- podest zabezpieczający kanał najazdowy  JRG II Piotrowice; 

- zakup nowego wyposażenia dla Strażnicy OSP Kostuchna po remoncie.  

 

Należy przyznać, iż stopień finansowego zaangażowania Miasta w działania wspierające pracę Policji, 

Straży Miejskiej i Straży Pożarnej – był znaczny i miał istotny wpływ na  poprawę ich 

funkcjonowania. 

 

W szeregu zadań i programów kierunkowych z zakresu spraw społecznych należy zwrócić uwagę na 

sposób realizacji przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania przemocy rodzinie i ograniczania 

dysproporcji społecznych. Wprowadzenie przez koordynatora wskaźników efektywności tych zadań 
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pozwala dokonać oceny ich realizacji (tj. faktycznej efektywności i wysokiego poziomu 

zaangażowania). Podkreślić należy znaczenie działań mających na celu wdrażanie interdyscyplinarnej 

formuły pracy poprzez organizację spotkań zespołów (złożonych z przedstawicieli różnych instytucji  

i służb: UM, MOPS, Prokuratura, Sąd, KMP) w celu organizacji pomocy konkretnej rodzinie, 

rozwiązania danego problemu.  

Szczególne znaczenie w 2011 roku miała realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki,  a w tym 

realizacja programów profilaktyki społecznej („Mopsik”) i pracy socjalnej („Równe szanse”), 

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 Katowic. 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 2011 r. potwierdzono zasadność do ich 

kontynuowania w roku 2012.  
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Tabela nr 1   

    

    
Sprawozdanie z realizacji zadań 

   

 PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2011 R.   

       

Obszary działania 
Kierunki 
działania 

Podmiot 
odpowie-
dzialny   

 Planowane  działania – programy kierunkowe 
Podmioty 

współpracu-
jące   

1 2 3 4 5   

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

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

WZK UM 1. Dodatkowe służby patrolowe Policji finansowane z budżetu miasta (na podstawie Porozumienia pomiędzy 
Miastem a KMP w Katowicach z dnia 07.02.2011r.) wprowadzono w miesiącach  III-XII 2011 r. w najbardziej 
zagrożonych rejonach miasta. W służbach tych uczestniczyło ogółem 785 funkcjonariuszy komendy oraz           
2 111 słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Głównym celem wprowadzenia służb dodatkowych było 
zwiększenie ilości umundurowanych pieszych patroli na ulicach miasta i ich aktywności; służby były 
rozliczane z efektywności (w cyklach miesięcznych).  
Koszt zadania: 119 818,96 zł 
 

KMP 

  

2. Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach z siedziby szkoły przy ul. Jankego 276 do miejsc pełnienia 
służby i z powrotem. Patrole szkolne Szkoły Policji w Katowicach – zrealizowano cykle szkoleniowe praktyk 
słuchaczy Szkoły Policji na terenie miasta Katowice (na podstawie porozumienia między Miastem, Szkołą 
Policji i KMP). Łącznie na ulicach Katowice pełniło służbę 2 111 słuchaczy w umundurowanych patrolach 
pieszych. Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami Szkoły Policji. 
Koszt zadania: 10 126,25 zł 
 

KMP  
Szkoła Policji 

  

2. Ograniczenie 
liczby przestępstw i 
wykroczeń 
szczególnie 
uciążliwych dla 
mieszkańców 

WZK UM 1. Fundusz motywacyjny dla policjantów KMP został utworzony w celu wsparcia "Programu monitorowania 
przestępczości kryminalnej w wybranych kategoriach" opracowanego w KMP Katowice jako narzędzie 
pomocnicze służące do osiągnięcia lepszych efektów w wykrywaniu przestępstw. Kwartalnie przyznawane 
były nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla policjantów szczególnie zaangażowanych w działania 
prewencyjne polegające na ograniczaniu liczby przestępstw i  zwiększeniu ich wykrywalności. Za służbę w 
2011 r. Prezydent wręczył katowickim policjantom 89 nagród.                              
Koszt zadania: 80.000 zł. 

KMP  
 

  

2. Fundusz motywacyjny dla strażników miejskich przeznaczony był na nagrody dla funkcjonariuszy SM za 
ujawnianie sprawców dewastacji elewacji budynków i obiektów z napisami, rysunkami i graffiti; 26 nagród 
otrzymali strażnicy mający najlepsze wyniki w zwalczaniu tych zjawisk. 
Koszt zadania: 20.000 zł. 

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

SM 

 1. Systematyczne kontrole lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu i ich otoczenia.  
 2. Egzekwowanie przestrzegania obowiązków przez właścicieli lokali prowadzących działalność rozrywkową         
i gastronomiczną.  
Identyfikacja problemów: 
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 
- zakłócanie porządku i spokoju przez osoby nietrzeźwe, 
- sprzedaż alkoholu nieletnim, 
- egzekwowanie przestrzegania godzin i warunków otwarcia lokali. 
W 2011 r. Straż Miejska przeprowadziła: 
-  788 kontroli działalności placówek handlowych i gastronomicznych oraz punktów skupu surowców  
    wtórnych, 
- 2758 interwencji ulicznych dot. osób bezdomnych oraz nietrzeźwych.  

KMP  
KM PSP 

PPU  
WDG UM 

PINB         
PPIS 
inne 

  

  4. Ograniczenie 
zjawiska handlu 
ulicznego 
prowadzonego 
bezprawnie. 

WZK UM 1. Doskonalenie przepisów prawa miejscowego w zakresie handlu ulicznego. 

2. Bezwzględne karanie osób prowadzących handel bez wymaganych zezwoleń. 

3. Systematyczne działania kontrolne. 
Kontrola handlu gównie prowadzonego ze stoisk ulicznych ukierunkowana była m.in. na zminimalizowanie 
tego zjawiska w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zjawisko handlu ulicznego występuje, głównie na 
terenie śródmieścia Katowic, w miejscach – na ulicach, placach, które dla takiego procederu, stały się 
atrakcyjne, ze względu na większy niż w innych rejonach miasta ruch pieszych – potencjalnych klientów.  
W 2011 r. Wydział Działalności Gospodarczej wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami przygotował 
projekt uchwały Rady Miasta regulujący m.in. sprawy ograniczenia handlu ulicznego na terenie miasta 
Katowice. Działania w tym zakresie będą kontynuowane w 2012 r. 

 

KMP  
WDG UM 
MZUiM  
PPIS  
inne 

  

  

5. Ograniczenie 
nieprawidłowego 
parkowania 
pojazdów. 

SM 1. Wzmożenie kontroli prawidłowości parkowania w centrum miasta. 
2. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec parkujących na ścieżkach rowerowych, drogach 
przeciwpożarowych i miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
3. Inspirowanie (i promowanie 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. 
 
Zadania te wykonywane były głównie przez Sekcję Kontroli Ruchu Drogowego Straży Miejskiej, w dalszej 
kolejności przez referaty dzielnicowe.  
Strażnicy miejscy podjęli w 2011 r. 21 441 interwencji kwalifikowanych jako wykroczenia przeciwko 
porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji w wyniku których: 
- 14 202 spraw zakończono postępowaniem mandatowym, 
- 7 095 spraw zakończono zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego w postaci  pouczenia, 
- 144 spraw zakończono skierowaniem wniosków o ukaranie do właściwych miejscowo Sądów Rejonowych. 
Usunięto na koszt właściciela 301 pojazdów, w tym: 
- 50 pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane w tym pojazdy porzucone oraz bez tablic 
rejestracyjnych, 
251 w związku z ujawnionymi wykroczeniami, głównie dot. zablokowania parkowanym pojazdem  wyjazdu z 
bram, garaży, miejsc postojowych oraz blokowania drożności torowisk tramwajowych. 
W 10 814 przypadkach zastosowano urządzenia do blokowania kół pojazdów.  
 
 

KMP 
MZiUM  

WZK UM 
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6. Ograniczenie 
zdarzeń 
zakłócających 
spokój i porządek 
w miejscach 
publicznych. 

SM 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. 
 
Straż Miejska: 
Bezpieczeństwo, porządek i spokój publiczny w Katowicach na podstawie statystyki działań Straży kształtuje 
się w ostatnich latach na podobnym poziomie, a opinie mieszkańców o stanie i rodzaju zagrożeń sprowadzają 
się coraz częściej do uciążliwości napotykanych w pobliżu miejsca zamieszkania. 
W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej: 
- interweniowali 1002 razy wobec osób popełniających wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu, z czego 663 sprawców zostało ukaranych mandatem karnym, 320 osób pouczono                           
o obowiązujących przepisach, w 19 przypadkach skierowano  sprawy do sądu; 
- podjęli 1200 interwencji w związku z łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                          
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym 774 osób ukarali mandatem karnym, skierowano 11 wniosków               

o ukaranie do sądu, a wobec 415 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego; 
- w myśl ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nałożono 
124 mandaty karne na osoby palące w miejscach zabronionych, 2 wnioski o ukaranie skierowano do sądu a 
106 osób pouczono. 
Korzystając z posiadanych uprawnień w celu zapewnienia porządku publicznego strażnicy miejscy: 
- ujęli i przekazali do najbliższych jednostek policji 211 sprawców przestępstw bądź osób poszukiwanych; 
- doprowadzili do izby wytrzeźwień 1600 osób nietrzeźwych dających swoim zachowaniem powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym, bądź znajdujących się w okolicznościach zagrażających  ich życiu lub 
zdrowiu albo zagrażających  życiu i zdrowiu innych osób. 
 
W 2011 r. funkcjonariusze pionu komunalnego wraz z funkcjonariuszami pionu interwencyjnego 
przeprowadzili 67 855 kontroli porządkowych. Do podstawowych celów prowadzonych czynności w tym 
obszarze należy zaliczyć poprawę estetyki ulic oraz osiedli łącznie z wyeliminowaniem wraków pojazdów             
z dróg na terenie miasta, czynności mające na celu doprowadzenie do likwidacji dzikich wysypisk śmieci, 
dobry stan zieleni, uświadamianie właścicielom zwierząt domowych ich obowiązków.  
Funkcjonariusze Zespołu ds. Komunalnych wykorzystując specjalistyczny sprzęt prowadzili kontrole cieków 
wodnych na terenie miasta Katowice ujawniając nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych przez 
właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze. Podczas prowadzonych działań w 44 przypadkach 
nałożono na sprawców wykroczeń mandaty karne, jedną sprawę skierowano do sądu. 
 
KMP – działania w zakresie: 
- kontroli miejsc spożywania alkoholu, miejsc gromadzenia się osób nietrzeźwych oraz osób pod wpływem 
środków odurzających, 
- wzmożenie egzekwowania przepisów o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 
- nasilenie czynności kontrolnych prowadzonych w kierunku poprawy porządku i estetyki obiektów 
użyteczności i miejsc publicznych, 
szczególnie znacząco można by je odnieść do kilkumiesięcznych działań katowickich policjantów w rejonie ul. 
Mariackiej. W ramach tej akcji prewencyjno porządkowej funkcjonariusze Policji uzyskali następujące efekty 
działań: 
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 SM  

L
P 

kategoria efektu działania 
terminy działań RAZE

M 04/05.2011 06.2011 07.2011 08.2011 09.2011 

1 legitymowanych osób 609 297 464 189 600 2159 

2 zatrzymania sprawców przestępstw 6 2 7 3 20 38 

3 zatrzymania "poszukiwanych" 2 1 1 0 4 8 

4 mandatów karnych kredytowanych 339 189 233 72 396 1229 

5 wniosków do SR 16 10 11 1 26 64 

6 kontrola stanu trzeźwości 266 369 274 332 262 1503 

7 kontrola bagażu 0 71 49 10 175 305 

8 kontrola pojazdów 63 61 104 79 111 418 

9 Zatrz. dowody rejestracyjne 11 4 14 4 4 37 

1
0 

ilość funkcjonariuszy w działaniach 97 58 52 40 80 327 

 
Mandatów karnych kredytowanych nałożono, ogółem na kwotę : 126.970,00 zł. Osób przewiezionych do IW 
w Katowicach : 54 osoby. 

KMP 
PPU 
inne 

  

7. Przygotowanie i 
promowanie 
rozwiązań 
zwiększających 

bezpieczeństwo 
przestrzeni 
publicznych. 

KMP 1. Promowanie tzw. bezpiecznej architektury, oświetlenia, oznakowania informacyjnego i innych rozwiązań 
zmniejszających anonimowość.                                                                                        
 2. Promowanie metod zabezpieczania i znakowania mienia.  
 

Działanie w zakresie promowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych zostało 
zaplanowane do wdrożenia wśród dzielnicowych tj. w roku ubiegłym przeprowadzono dla wszystkich 
dzielnicowych Katowic cykl szkoleń tematycznych w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni, to 
pozwoliło przygotować tych funkcjonariuszy do profesjonalnego współdziałania ze społecznością lokalną w 
tym zakresie. W 2011 roku  dzielnicowi zorganizowali lub uczestniczyli w spotkaniach z  mieszkańcami, 
radami osiedla i przedstawicielami podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi w kierunku poprawy 
infrastruktury i przestrzeni publicznej, jej modernizacji lub przywrócenia jej do stanu pierwotnego celem 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 
  
.                                                                                                                                    

UMK             
inne 

  

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

SM 1. Wzmożenie kontroli punktów skupu metali kolorowych i wykorzystanie środków technicznych do 
identyfikacji przedmiotów znakowanych systemem DNA. 
2. Informowanie o metodach zabezpieczenia mienia i stosowaniu zamienników, zabezpieczeń                        
i nowoczesnych rozwiązań. 
3. Informowanie o odpowiedzialności za dbałość o utrzymanie porządku. 
4. Wzmożenie kontroli punktów skupu metali kolorowych i wykorzystanie środków technicznych do 
identyfikacji przedmiotów znakowanych systemem DNA. 
 
Właściwymi dla przeciwdziałania zjawiskom dewastacji mienia metodami dostępnymi dla Straży są:  
- regularne patrole prewencyjne miejsc zagrożonych zjawiskami skutkiem których następują dewastacja lub 
niszczenie mienia w celu przeciwdziałania jak również ujęcia sprawców; 
- regularne kontrole rejonów „atrakcyjnych” z punktu widzenia osób rozklejających plakaty, reklamy, 

KMP 
KZGM 

Spółdzielnie,  
spółki 

mieszkaniowe 
PKP/SOK                                                                                                                                                                                                      

inne 
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ogłoszenia na elewacjach, słupach energetycznych itp.; 
- stosowanie sankcji karnych wobec osób ujętych, działających na szkodę mienia społecznego; 
- wykorzystanie systemu monitoringu wizyjnego; 
- kontrole punktów skupu surowców wtórnych; 
- działania represyjno-porządkowe wobec osób spożywających napoje alkoholowe w miejscach publicznych 
objętych zakazem; 
- eliminację patologicznych i uciążliwych zachowań z pogranicza norm prawnych prezentowanych przez 
nieletnich i młodocianych w grupach rówieśniczych oraz zachowań negatywnych; 
- kontrole placów i parków pod katem niedopuszczenia do dewastacji urządzeń użyteczności publicznej.  
Strażnicy Miejscy przeprowadzili 81 kontroli u przedsiębiorców prowadzących punkty skupu odpadów 
metalowych. Przeprowadzono również 71 obserwacji punktów skupu poza deklarowanymi godzinami pracy 
złomnic (np. w godzinach nocnych) w zakresie przeciwdziałania kradzieży oraz ujawnieniu ewentualnej 
działalności związanej z paserstwem. W trakcie ww działań odkryto m.in. dwa nielegalnie działające punkty 
skupu odpadów metalowych zlokalizowanych w Szopienicach, które objęto stałym nadzorem. 
 
 

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

1. Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie.  

MOPS 1.  Realizacja procedury „Niebieska Karta” pomocy społecznej we współpracy z Komisariatami Policji,  służbą 
zdrowia, oświatą, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego na poziomie strategicznym – doskonalenie form współpracy, 
wszystkich instytucji zobligowanych do prowadzenia procedury „Niebieska Karta”  z innymi instytucjami 
pracującymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie takimi jak: wymiar sprawiedliwości, 
prokuratura, organizacje pozarządowe, Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej, Straż Miejska. 
 -  Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego na poziomie operacyjnym (tzw. grupy robocze) – 
prowadzenie spraw związanych z indywidualnymi przypadkami. 
Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego obejmuje następujące działania: 
a/ diagnozowanie sytuacji w rodzinie z problemem przemocy, 
b/ ocena i monitoring poziomu bezpieczeństwa w rodzinie, 
c) współpraca w/w instytucji w ramach procedury „Niebieska Karta”, 
w tym:  wymiana informacji w oparciu o wypracowane procedury, wytyczanie zadań oraz ich realizacja w 
ramach działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
d) ocena efektywności współpracy. 
e) zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy, 
f) podejmowanie działań prawnych z urzędu w związku z przestępstwem związanym z występowaniem 
przemocy w rodzinie, 
g) 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, 
h) planowanie i realizacja działań interwencyjnych i pomocowych oraz ich koordynacja 
 
* 29.04.2011r. powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w związku z 
tym, zmieniły się zasady współpracy służb i instytucji w ramach procedury „Niebieskie Karty” . Szczegółowe 
informacje dot. działań Zespołu i realizacji procedury „Niebieskie Karty” ujęte zostały w odrębnych 
sprawozdaniach.  
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” pomocy  społecznej (415), 
- liczba interwencji w środowisku w  związku z przemocą domową (279), 
- liczba zakończonych spraw w ramach procedury  „Niebieska Karta” (113), 

- liczba Zespołów   Interdyscyplinarnych : strategicznych (4), roboczych (210), 

- liczba interwencji prawnych związanych z występowaniem  przemocy w rodzinie  (zawiadomienia do  
  Prokuratury,  wnioski do Sądu itp.) (114). 
 

KMP 
WPS UM 
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      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 Ofiar Przemocy w formule spotkań grupowych w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej MOPS, 
- grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy, 
- grupa samopomocowa dla ofiar przemocy, 
- grupa kompetencji psychologicznych dla ofiar przemocy i osób w różnych sytuacjach kryzysowych 
- grupa terapeutyczna dla ofiar przemocy i osób w różnych sytuacjach kryzysowych. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba osób objętych pomocą specjalistyczną (liczba osób dorosłych będących ofiarami przemocy, liczba 
sprawców przemocy, liczba dzieci) -  463 (ofiary-346, sprawcy-87, dzieci – 30), 
- liczba osób korzystających  z Programu Pomocy  Psychologicznej (33), 
- liczba osób korzystających ze schronienia w związku z zagrożeniem przemocą (86), 
- liczba osób korzystających z   poradnictwa prawnego (337), 
- liczba spraw podejmowanych z urzędu w związku z   występowaniem przemocy w rodzinie (29). 
 

 

  

3. Realizacja  programu dla sprawców przemocy domowej obejmującego: 
- szkolenie przedstawicieli służb i instytucji tj. kuratorów sądowych i przedstawicieli policji w zakresie 
motywowania osób sprawujących przemoc do udziału w programie i powstrzymania się od zachowań 
opartych na przemocy, 
- praca ze sprawcami przemocy w formule interwencyjnej i pomocy psychologicznej-   indywidualnej i 
grupowej), celem powstrzymania przemocy i wyposażenia w/w osób w sposoby radzenia sobie w sposób 
konstruktywny w relacjach z innymi ludźmi. 
Wskaźniki działań do oceny: 
- Liczba osób, które skorzystały z programu (22), 
- Liczba sprawców ogółem (87). 

  

   2. Ograniczenie 
dysproporcji 
społecznych. 
  

WPS UM 
 

1. Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy pracowników socjalnych MOPS oraz dzielnicowych.  
-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 działań do oceny: 
- liczba zgłoszeń – 52, 
- sprawozdanie z TPPS na postawie zgłoszeń Policji(0). 
 

MOPS  
WE UM 
SM  
KMP 
PUP    
MKRPA            

  

  2. Współpraca MOPS z oddziałami położniczymi szpitali w Katowicach:  
- wyposażenie szpitali w druk ,,Zgłoszenia ryzyka zaniedbania dziecka”, 
- ocena i monitoring sytuacji dziecka w rodzinie, 
- współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi (wzajemna wymiana informacji dotyczących sytuacji dziecka 
w rodzinie, w razie potrzeby organizowanie spotkań Zespołu ds. Zapewnienia Opieki Nad Dzieckiem) 
Wskaźniki działań do oceny: 
-liczba dzieci i rodzin objętych zgłoszeniem – 16, 
-liczba spotkań ZZOD – 9,   
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- liczba sporządzonych wniosków do Sądu o wgląd w sytuację dziecka – 13, 
- liczba dzieci interwencyjnie umieszczonych poza rodziną – 13.   
 

3. Współpraca pracowników TPPS z policjantami KP VI – cotygodniowe wejścia w teren. 
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość dyżurów – 7. 
   

4. Akcja MOPS dotycząca poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:  
- dystrybucja ulotek w/s rodzin zastępczych (placówki pomocy społecznej, oświaty oraz służby zdrowia), 
- rozklejanie plakatów w/s rodzin zastępczych w środkach komunikacji miejskiej, 
- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym TPD (kampania prasowa). 
Wskaźniki działań do oceny: 
-liczba pozyskanych kandydatów – 6, 
-liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niespokrewnionych – 11.   

5. Tworzenie platformy współpracy pomiędzy MOPS a PUP.  
Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy na podstawie zawartego w 2009r porozumienia, 
dotyczącego partnerstwa w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
zarejestrowanych w PUP i korzystających ze wsparcia Ośrodka. Współpraca polega przede wszystkim na:  
- pośredniczeniu w rekrutacji klientów do skierowania w organizowanych przez Urząd prac społecznie 
użytecznych, 
- stałej wymianie informacji nt. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu intensywniejszej 
aktywizacji zawodowej tej grupy klientów, w tym poprzez skierowanie do uczestnictwa w aktywnych formach 
wsparcia oferowanych przez Urząd Pracy (takich jak: pośrednictwo pracy informacja zawodowa, staże, 
przygotowania zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, wsparcie doradców zawodowych, kluby 
pracy itp.), 
- wspieraniu PUP w opracowywaniu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych klientów Ośrodka w celu 
opracowania planu szkoleń realizowanych w roku 2012. 
Działania te są realizowane dzięki utworzonym stanowiskom  koordynatorów współpracy pomiędzy 
Ośrodkiem a Urzędem Pracy. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba  spotkań koordynatorów z ramienia PUP i MOPS – 10, 
- liczba  osób skierowanych do prac społecznie użytecznych – 27, 
- liczba wniosków do PUP o skierowanie  do kontraktu socjalnego ( art. 50 ustawy o promocji zatrudnienia). 
   

6. Realizacja Programów Aktywności Lokalnej, których celem jest aktywizowanie  społeczności lokalnych – 
Nikiszowca, Szopienic i Załęża. 
 
Programy Aktywności Lokalnej są częścią projektu systemowego „Damy radę - program aktywizacji 
społecznej i zawodowej w Katowicach”, to przedsięwzięcia społeczne, współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Programy SA przyjęte uchwałami Rady Miasta Katowice. W realizacji 
Programu Aktywności Lokalnej wykorzystywana jest metoda CAL, której najważniejszą zasadą jest 
realizowanie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie mieszkańców, w tym klientów 
MOPS, a także wykorzystywanie  w podejmowanych wspólnie z mieszkańcami działaniach zasobów 
środowiska lokalnego.  
PCAL Szopienice  
W 2011 roku, w ramach PCAL w Szopienicach zrealizowano następujące formy wsparcia dla mieszkańców 
dzielnicy: 

1. W ramach instrumentów aktywnej integracji: 
a) poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji 

życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia 
społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,   
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b)  poradnictwo specjalistyczne – pedagogiczne, 
c) Klub Wolontariusza, 
d) grupa samopomocowa, 
e) warsztaty umiejętności społecznych, 
f) wsparcie animatora lokalnego. 

2. W ramach działań o charakterze środowiskowym: 

a) Program Profilaktyczny: 

 zajęcia wspierające dzieci, młodzież i wolontariuszy, 

 wyjazd integracyjny, 

 wyjścia integracyjne, 

 lokalna impreza integracyjna, 

 wsparcie inicjatyw lokalnych, 

 spotkania edukacyjno – integracyjne.  

b) Spotkanie świąteczne, 

c) Organizowane przez Partnera: 

 IV Trzeźwościowy Festyn Rodzinny, 

 integracyjne pikniki rodzinne, 

 spotkania integracyjno – edukacyjne. 

Ponadto współpracę z Gimnazjum nr 13 w Katowicach, Miejskim Domem Kultury „Szopienice – 
Giszowiec”, Zespołem Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach, Zespołem Szkól Gastronomicznych w 
Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach, Hutniczo 
– Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową, Radnym Rady Miasta Katowice Panem Dariuszem Łyczko, 
firmą TAURON – Polska Energia, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Katowicach. 
Równosześnie  w 2011 roku ukazały się następujące artykuły dotyczące realizacji PCAL Szopienice: 

 Miesięcznik Roździeń – lipiec 2011r. – II Dzień Sąsiada – 27 maja 
                                                           - Piknik rodzinny w „Trzynastce” 

 Miesięcznik Roździeń – czerwiec 2011r. – Dzień Sąsiada na Utymanie 
 Miesięcznik Roździeń – maj 2011r. – Szopienicki talent 2011 
 Dziennik Zachodni – 22.04.2011r. – dodatek katowicki – Klaszczemy, już! 
 Dziennik Zachodni – 11.03.2011r. – dodatek katowicki – Matka matce pomoże 
 Dziennik Zachodni – 04.03.2011r. – dodatek katowicki – Zróbcie zabawę. Sami … 
 Dziennik Zachodni – 11.02.2011r. – dodatek katowicki – Dać cel, to dać szansę 
 Miesięcznik Roździeń – luty 2011r. – Owsiakowa orkiestra po raz trzeci w Szopienicach 
 Echo Miasta Katowice – 13.01.2011r. – Zrób innym ferie 
 Miesięcznik Roździeń – styczeń 2011r. – Mądrze wybierać – zdrowo żyć 

 
Liczba  uczestników  PCAL Szopienice - 44 

 
PCAL  Załęże 
W 2011 roku, w ramach PCAL w  Załężu zrealizowano następujące formy wsparcia dla mieszkańców 
dzielnicy: 
- organizowanie spotkań grupy samopomocowej; 
- organizowanie szkolenia wyjazdowego z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i umiejętności 
animacyjnych;  
- organizowanie grupowych warsztatów  wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i 
społeczno-zawodowych; 
- organizowanie grupowych warsztatów o charakterze edukacyjno – rozwojowym w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności społecznych; 
- organizacja  2 lokalnych imprezy integracyjnych; 
- organizacja  Treningu Umiejętności Społecznych; 
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- poradnictwo specjalistyczne -  prawne; 
- organizowanie wyjazdu integracyjnego dla młodzieży i aktywnych mieszkańców w ramach PCAL Załęże; 
- organizowanie spotkania integracyjnego „opłatkowego” dla  partnerów lokalnych i aktywnych mieszkańców 
dzielnicy Załęże; 
- organizowanie spotkań społeczności lokalnej;  
- realizacja działań związanych ze wsparciem inicjatywy lokalnych uczestników PCAL; 
- organizowanie wyjść integracyjnych z mieszkańcami dzielnicy; 
- organizowanie spotkań edukacyjnych dla młodzieży; 
- organizowanie spotkań dla przedstawicieli instytucji; 
- pozyskiwanie klientów do Programu poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych PCAL Załęże. 
 
 Liczba uczestników  PCAL Załęże – 71 
 
 PCAL Nikiszowiec 
 
Realizacja PCAL Nikiszowiec od początku realizacji wiąże się bezpośrednio z tematyką poprawy 
bezpieczeństwa. Jest to jeden z głównych obszarów działania Programu. W 2011r. udało się (Miasto 
Katowice) przeprowadzić procedurę przetargową wyłaniająca firmę realizująca całościowy system 
monitoringu Nikiszowca. Ponadto w ramach Programu wspierano grupę inicjatywną z dzielnicy Janów, która 
zajęła się poprawą bezpieczeństwa na ul. Zamkowej. Grupie udało się ograniczyć sprzedaż alkoholu w 
okolicy osiedla, co zmniejszyło nasilenie problemu. Ponadto poprawie bezpieczeństwa sprzyjały takie 
działania PCAL Nikiszowiec jak m.in. organizacja warsztatów rozwojowych dla młodzieży, warsztatów gier 
planszowych, warcaby, organizacja imprez integracyjnych itp. 

 
Liczba uczestników PCAL Szopienice  - 22 
 

      7. Program profilaktyki społecznej realizowany przez MOPS we współpracy z KMP, adresowany do dzieci w 
wieku 5 – 9 lat ,,MOPSIK”,. 
 
Program profilaktyczny dla dzieci „Z Mopsikiem bezpieczniej” został zrealizowany na terenie dzielnic: 
Nikiszowiec, Murcki, Załęże. 
W ramach programu przeprowadzono spotkania na terenie szkół podstawowych. W ramach spotkań 
przekazano dzieciom wiedzę na temat m.in.: praw i obowiązków dzieci, radzenia sobie z nowymi i trudnymi 
sytuacjami, radzenia sobie i rozpoznawania emocji, dbałości o zdrowie, bezpieczeństwa w trakcie zabawy 
oraz o sposobach pomocy w sytuacjach kryzysowych. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość dzieci objętych działaniem programu – 62, 
- ilość rodzin objętych działaniem programu – 62, 
- częstotliwość spotkań odbytych w ramach programu - średnio 1 spotkanie w tygodniu  x 8 tygodni, 

- ilość spotkań realizowanych w ramach programu - 8x 3 grupy. 

 

  

8. ,,Równe Szanse” – program pracy socjalnej na rzecz dzieci wywodzących się z rodzin romskich i rodzin 
dysfunkcyjnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym także objętych pomocą MOPS Katowice,  
w ramach odbywających się w ŚŚ MOPS ,,Dni otwartych”.  
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość dzieci objętych działaniem programu – narastająco 10, 
- ilość rodzin objętych działaniem programu  - narastająco 5, 
- ilość spotkań zrealizowanych w ramach programu – 65, 
- liczba wycieczek zorganizowanych w ramach programu – 34.   
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9.  Działania profilaktyczne MOPS wobec dzieci zagrożonych żebractwem – wspólnie z KMP i SM.  
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość patroli – 62, 
- ilość wyjść – 62.  
  
   

10. Organizacja spotkań roboczych o charakterze szkoleniowym dla dzielnicowych komisariatów Policji oraz 
pracowników socjalnych TPPS MOPS (1 spotkanie). 

   

11. Akcja „Ulotka” MOPS we współpracy z KMP : przekazanie Policji Ulotek skierowanych do nieletnich 
ciężarnych  dziewcząt 
 
Ulotki były dostępne w jednostkach organizacyjnych MOPS oraz udostępniono szpitalom z oddziałami 
ginekologiczno-położniczymi. Ponadto udzielono wsparcia 2 nieletnim ciężarnym: obydwie pozostały w 
domach rodzinnych uzyskując akceptację swojej sytuacji i pomoc najbliższych   

12.  Zgłoszenia z 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 działań do oceny: 
- 1 x w tygodniu – liczba dyżurów – 51, 
- Sprawozdanie z TPPS na podstawie zgłoszeń – 0.   

 
13. Profilaktyka problemów uzależnień – współpraca z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, KMP, SM, MOPS oraz organizacjami  pozarządowymi   
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość wizyt przeprowadzonych u osób zgłoszonych przez rodziny do leczenia odwykowego - 71 
   

14. Rozwiązywanie problemów osób bezdomnych przez wspólne działania MOPS, SM Policją i organizacjami 
pozarządowymi,  
Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób bezdomnych prowadzone w związku z 
udziałem w realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na rok 2011” 
 
Działania prowadzone przez pracowników MOPS w 2011r. w powyższym obszarze: 
 
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,  poszukiwania rozwiązań które przyniosłyby wymierne 
efekty w pracy z osobami i rodzinami bezdomnymi. Spotkania odbywały się w następujących terminach 
29.06.2011r, 24.10.2011r, 07.12.2011r, 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 
Polski Komitet Pomocy Społecznej Katowice ul. Kozielska 4a  
Caritas  Katowice  ul Dębowa 23 
Straż Miejska Katowice  
Komenda Miejska Policji Katowice    
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Wojewódzkie Pogotowie Ratownicze Katowice  
Izba Wytrzeźwień w Katowicach ul. Macieja 10  
Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach  ul. Orkana  7a   
Dom Noclegowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Krakowska 138 
Sekcja  ds.  Bezdomnych  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach  ul. Morcinka 19a 
 
Kontynuowanie stałych obchodów pomieszczeń niemieszkalnych w tym dworców PKP, PKS przez 
pracowników socjalnych Sekcji d/s Bezdomnych MOPS wspólnie ze służbami porządkowymi.  
Pracownicy Sekcji 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. 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 Domu Noclegowym. 
 
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 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.  
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 Sekcji 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 dworców PKP, PKS, jak i przy podejmowaniu działań 
interwencyjnych. 
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Wskaźniki działań do oceny: 
- Ilość wizyt w środowisku – 314, 
- Liczba zgłoszeń – 27. 

15. Rozwiązywanie problemów osób żebrzących przez wspólne działania MOPS, SM Policją i organizacjami 
pozarządowymi. 
W Katowicach został wdrożony projekt przeciwdziałania żebractwu o nazwie ,,Pomagam mądrze’’ Liderem i 
jednocześnie realizatorem projektu jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta   w Katowicach  a 
partnerskimi organizacjami i instytucjami są, Wydział Polityki Społecznej  Urzędu Miasta Katowice, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej,  Śląskie Forum na Rzecz osób Bezdomnych, Straż Miejska, Policja.  
Głównym zadaniem projektu było przede wszystkim przeprowadzenie kampanii informacyjnej do 
mieszkańców Katowic, która miała na celu wskazanie żebractwa jako procederu pozyskiwania środków 
finansowych w sposób nielegalny i  niegodziwy.   
W związku z powyższym ulotki, plakaty, były rozprowadzane na terenie całego miasta, marketach, centrach 
handlowych, kościołach, dworcach PKP,PKS. 
Realizowane były również patrole pracowników Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta wraz z 

funkcjonariuszami Straży Miejskiej  w miejsca gdzie znajdują się osoby żebrzące którym oferowano 
możliwości skorzystania z szerokiej oferty pomocowej ze strony  samorządu oraz organizacji pozarządowych 
i wyznaniowych.  
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- Ilość wizyt w środowisku – 227, 
- Liczba zgłoszeń – 85. 
   

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

WPS UM 1. Edukacja w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia dla członków rodzin. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba osób w sytuacji kryzysowej związanej z problemem alkoholowym w rodzinie – 105. 
 

 

  

2. Podejmowanie działań motywujących i interwencyjnych wobec osób uzależnionych od środków 
psychoaktywnych, w tym uruchamianie procedury obowiązku leczenia odwykowego. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba osób z problemem alkoholowym objętych oddziaływaniami – 200, 
- ilość działań motywujących - 158 
- ilość uruchomionych procedur - 22 

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

 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba interwencji w rodzinie- 20, 
- liczba dzieci objętych pomocą – 8. 

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

SM 1. Prowadzenie działań w szkołach i ich otoczeniu przez Sekcję Prewencji szkolnej SM. 
2. Realizacja Programów / akcji prewencyjnych, zakup materiałów edukacyjnych i pomocniczych 
wspierających działania profilaktyczne SM. 
 
W 2011 r. Sekcja Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej realizowała zadania: 
- spotkania z rodzicami (17 spotkań, liczba uczestników ok. 930); 
- prelekcje  dla dzieci i młodzieży (122 spotkania, liczba uczestników ok. 10 250 os.); 
- realizacja programu profilaktycznego „Z bajką bezpieczniej”, w ramach którego został wyprodukowany 
spektakl teatralny „Ogród pełen bajek” (2011 r. odbyło się 11 spektakli teatralnych dla dzieci klas I-III szkół 
podstawowych); 

WE UM 
WZK UM 
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- realizacja programu „Kibicuję Fair Play”; 
- prowadzenie dodatkowych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży w Kinie Orange IMAX, filiach Biblioteki 
Miejskiej, Domu Dziecka „Stanica”, Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka; 
- realizacja projektu „Miejska dżungla”, mającego na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych z 
pełnosprawnymi mieszkańcami Katowic; 
- uczestnictwo w imprezach dla dzieci organizowanych na terenie Doliny Trzech Stawów, tj. Pierwsze Śląskie 
Rowerkowanie oraz Mityng kolarski w ramach olimpiad specjalnych; 
 
Koszt zadania: 9 704,70 zł 
 

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

WZK UM 1. Finansowanie miejskiego programu profilaktycznego „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”/ 
„Bezpieczny Gimnazjalista”. 
Program realizowany był przez nauczycieli i pedagogów w ramach godzin wychowawczych w: 

 szkołach podstawowych („Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”), 
 klasach I i II gimnazjów („Bezpieczny Gimnazjalista”), 
 zespołach szkół specjalnych (dla szkół specjalnych opracowano modyfikację programu, 

dostosowana do potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów), 
 szkołach ponadgimnazjalnych („Bezpieczna młodzież”), 
 przedszkolach („Z bajką bezpieczniej”). 

Koordynatorem programu na terenie każdej szkoły był pedagog lub psycholog szkolny. 
Adresaci programu w 2011 r. 
II półrocze roku szkolnego 2010/2011:  

 uczniowie szkół podstawowych:  ok. 12 280 os.  
 uczniowie szkół gimnazjalnych: ok. 7 050 os. 
 uczniowie zespołów szkół specjalnych: ok. 530 os. 
 rodzice / opiekunowie uczniów: ok. 19 800 os. 

            Ogółem liczba adresatów:               ok. 39 660 os.  
 
I półrocze roku szkolnego 2011/2012: 

 uczniowie szkół podstawowych:                 ok. 12 200 os.  
 uczniowie szkół gimnazjalnych:  ok. 6 640 os.  
 uczniowie zespołów szkół specjalnych:  ok. 510 os. 
 rodzice / opiekunowie uczniów:  ok. 19 350 os. 

Ogółem liczba adresatów: 
  ok. 38 700 os. 

W ramach zadania nr wykonano m.in. 
 zakup roll-up „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny Gimnazjalista”, „Bezpieczna 

Młodzież”, „Z bajką bezpieczniej” (4 szt.) na potrzeby ww. programów profilaktycznych;  
 wydruk plakatów, listów do rodziców, ulotek informacyjnych i plansz; 
 zorganizowano imprezę „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – jako podsumowanie 

Miejskiego Konkursu Profilaktycznego „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”.  
 zakupiono nagrody dla uczniów w ramach organizowanych konkursów; 
 zlecono opracowanie i wydrukowano plakaty do każdego z programów profilaktycznych „Bezpieczne 

Dziecko – Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”; 
 zakupiono sprzęt elektroniczny na potrzeby programów: rzutnik, laptopy, nagłośnienie, aparat 

fotograficzny; 
 zakupiono gadżety programowe: smycze, pendrive, magnesy, odblaski, zegary, klocki lego, 

terminarze, odznaki, podkładki pod myszki; 
 
Koszt zadania: 40 760,31 zł 

WPS UM, 
WE UM, 
Rada 

Pedagogów i 
Psychologów 
Szkolnych, 

KMP,              
SM 
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2. Realizacja programu „Z bajką bezpieczniej” 
Realizacja projektu opierała się przede wszystkim na spotkaniach umundurowanych funkcjonariuszy z 
dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli oraz uczniami klas 1-3 katowickich szkół podstawowych, 
podczas których omawiano tematy związane z bezpieczeństwem oraz poprawnymi z punktu widzenia 
społecznego zachowaniami. 

      Szczegółowe dane dotyczące realizacji programu "Z bajką bezpieczniej" w roku 2011 przedstawia      
      poniższa tabela: 

 

Lp.  Placówka  Ilość 

placówek 

Ilość  

grup 

Ilość dzieci 
uczestniczących w 

zajęciach 

1.  Placówki oświatowe (przedszkola i 

szkoły podstawowe) 

39 129 5 055 

2. Kino IMAX 1 1 30 

3. Górnośląskie Centrum Zdrowia 

Dziecka 

1 1 30 

4. Miejska Biblioteka Publiczna 1 1 20 

 Ogółem 42 132 5 135 

 
 Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu "Z bajką bezpieczniej" było przygotowanie i 
wystawienie  spektaklu "Ogród pełen bajek".  
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół wspierający koordynację rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” projektu Urzędu Miasta Katowice pn. „Z bajką 
bezpieczniej” i jego akceptacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Śląski przyznał 
Miastu dotację celową w wysokości 50 000,00 zł. Została ona w całości przeznaczona na zrealizowanie 
spektaklu „Ogród pełen bajek” w oparciu o treści zawarte w programie „Z bajką bezpieczniej”. Premiera 
spektaklu odbyła się 15 czerwca 2011r. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.  
 

Lp. Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Ilość 

spektakli 

Ilość dzieci 
uczestniczących w 

spektaklach 

1.  Premiera spektaklu "Ogród pełen bajek" finał 

Miejskiego Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel 

Sznupka/Bezpieczny Gimnazjalista 

 

1 

 

200 

2. Cykl spektakli "Ogród pełen bajek" dla uczniów 

katowickich szkół podstawowych 

10 1 000 

 Ogółem 11 1 200 

 
Koszt zadania: 50 196,49 zł 

WZK 
RPiPS 
WPS 

  

3. Realizacja miejskiego programu profilaktycznego „Kibicuję Fair Play” 
W ramach programu w roku 2011 zrealizowano: 

 szkolenia specjalistyczne dla kadry pedagogicznej i służb mundurowych; 
  zajęcia w szkołach (scenariusze zajęć obejmują tematykę postaw tolerancji i zachowań związanych 

z bezpiecznym kibicowaniem. Realizowane były w bloku 2 godzin lekcyjnych, np. lekcja wychowania 
fizycznego + godzina wychowawcza);  

 spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, przedstawicielami klubu 
piłkarskiego GKS Katowice, piłkarzami, przedstawicielami Samorządu.  

 Miejska Liga Szkolna wraz z konkursem na najlepszą drużynę kibiców.  W roku szkolnym 2010/2011 
w Lidze uczestniczyło 38 katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych; 

KMP 
SM 

WPS 
WE 

MOPS 
RPiPS 

GKS Katowice 
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 konkurs plastyczny „Mój bezpieczny stadion”. 
Koszt zadania 44 528,16 zł 
 

4. Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
 Zakupiono nagrody dla zwycięzców Turnieju. 

Koszt zadania 2 485,12 zł 
 

OSP 

5. Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego o tematyce ppoż. – dla szkół podstawowych, specjalnych i 
gimnazjów. 
XIII edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci                    
z pomocą” skierowana była do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat, a także 
do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej. 
Zadaniem konkursu jest promowanie i poszerzanie wiedzy, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak                      
i związanej z tym działalności służb ratowniczych, uczestniczących  w usuwaniu skutków wypadków, 
pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.  Na obszarze województwa śląskiego konkurs jest 
organizowany przy udziale Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu. 
Koszt zadania 997,72 zł 
 

OSP 

6. Organizacja i przyznawanie nagród dla uczestników XI Regionalnej Spartakiady Pożarniczej Szkół 
Specjalnych. Zakupiono nagrody dla zwycięzców spartakiady. 
Koszt zadania 1499,76 zł 
 

OSP 

  

7. Organizacja obozu szkoleniowo - wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kokotku 
k/Lublińca w dn. 27.06.2011 – 06.07.2011 r. W obozie uczestniczyło 54 dzieci z OSP Dąbrówka Mała, OSP 
Szopienice, OSP Podlesie, OSP Zarzecze. W trakcie obozu realizowane były m.in. programy z zakresu 
ratownictwa medycznego, działań gaśniczych, żeglarstwa śródlądowego, ratownictwa wysokościowego, 
organizacji i służby w ochronie przeciwpożarowej i inne; odbyły się zawody sportowo-pożarnicze.    
Koszt zadania: 24 999,24 zł 
 

OSP 

  

8. Współfinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczny Maluch” poprzez zapewnienie materiałów 
edukacyjnych, promocyjnych i biurowych. 
 
Program edukacyjno-profilaktyczny „Bezpieczny Maluch” realizowany był dla dzieci z 5 wytypowanych przez 
Wydział Edukacji UM w Katowicach, placówek przedszkolnych; program zrealizowano w ścisłej współpracy z 
WOPR, GOPR i śląskimi przedsiębiorcami w tym z Profi Auto, firmą motoryzacyjną wspierającą działania na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas kilkudziesięciu spotkań z 200 dziećmi oraz rodzicami 
przeprowadzono szereg zajęć z zakresu bezpieczeństwa i wzorowych postaw, na zakończenie programu  
w grudniu 2011 roku przeprowadzono finał, podczas którego dzieci zaprezentowały pozyskane umiejętności 
w zachowaniach (m.in. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej); przyznaną dotację na realizację 
projektu w wysokości 20.000 zł rozdysponowano w całości na rzecz materiałów poglądowo-edukacyjnych dla 
uczestników programu oraz materiałów pomocniczych i informacyjnych, 
Koszt zadania: 19 999,99 zł 
 

KMP, 
WOPR, 
GOPR, 

Profi Auto, 
KZK GOP, 

TESCO 

  

9. Współfinansowanie programu prewencyjnego „Nie daj się złodziejowi” poprzez zabezpieczenie materiałów 
edukacyjno-informacyjnych i biurowych. 
 
KMP w Katowicach zrealizowała akcję prewencyjno-edukacyjną „Nie daj się złodziejowi” we współpracy z KZK 
GOP, Tesco i UM w Katowicach, podczas której w wyniku kilku tygodniowych działań upowszechniano wśród 
mieszkańców Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem pasażerów komunikacji miejskiej, publicznej wiedzę i 
umiejętności w zakresie właściwego zabezpieczanie swojego mienia i przeciwdziałania kradzieżom 
kieszonkowym; w działaniach zastosowano elementy prowokacji, którą finalizowano komunikatem o 
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potencjalnym zagrożeniu i właściwych metodach zabezpieczenia mienia i osób; przyznaną dotację w 
wysokości 5.000 zł wykorzystano w całości na rzecz wydania materiałów informacyjnych, edukacyjnych  
i prewencyjnych. Istotnym jest nadmienić, że w ramach tego działania katowiccy policjanci pozyskali od 
partnerów w tym projekcie dwukrotnie większą kwotę wsparcia na działania programowe. 
 
Koszt zadania: 5 000 zł 
 

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

Koszt zadania: 1 987,98 zł 
 

WZK 
SP 
KMP 

  

  

  

  

III.  Poprawa 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 

1. Poprawa 
bezpieczeństwa 
uczestników ruchu 
drogowego 

MZU i M 1. Analiza wypadkowości na ciągach komunikacyjnych w miejscach szczególnie zagrożonych. 
2. Bezwzględne karanie uczestników ruchu drogowego naruszających przepisy. 
3. Wzmożona kontrola i monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych w układzie drogowym. 
4. Modernizacja infrastruktury drogowej. 
5. Kontrole w celu zapewnienia właściwych warunków dojazdu przeciwpożarowego. 
 
W minionym roku zostały zrealizowane przez MZUiM prace na terenie miasta Katowice: 
- wyznaczono 25 wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 
- oklejono żółta taśmą odblaskowa słupki w miejscach o ograniczonej widoczności  
- wykonano jezdnie i chodniki oraz parkingi i wjazdy: Strzelecka, Deszczowa, Letnia, Lubuska, Szybowa, 
Jesienna Kępowa, Wymysłów, Karasiowa, Łopianowa, Bażantów, Leszczynowa, Ligocka, Piastów, 
Jagiellońska, Rataja, Gallusa, Lotnisko; 
- wykonano jezdnię na ulicach: Skłodowskiej-Curie, Meteorologów, Złota, Kołodzieja, Załęska Hałda, 
Kościuszki, Piotrowicka, Mikołowska; 
- zmodernizowano monitoring w tunelu,  
- wymieniono 1600 metrów bieżących barier energochłonnych, 
- wykonano 4300 m2 oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej, 
- dostosowano 10 sygnalizacji świetlnej do wymogów UE, 
- doświetlono ulice i wymieniono oprawy i żarówki na wyremontowanych drogach oraz miejscach, w których 
zauważono nieprawidłowości podczas wizji lokalnych.  
 

KMP  
SM 

WZK UM 
WORD 
MZUiM 
KM PSP 

  

IV. Poprawa 
bezpieczeństwa imprez 
masowych. 

1. Wypracowanie 
skutecznych 
mechanizmów 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
imprez masowych.  

WZK UM 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. 

W 2011 r. WZK w ramach kompetencji prowadzi analizę wniosków organizatorów imprez artystycznych lub 
rozrywkowych pod katem zagrożeń i spełniania ustawowych wymagań oraz prowadzi kontrolę zgodności 
przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu. W 2011 r. wydano 114 decyzji: 
- 45 dec. ws. imprez masowych; 
- 44 dec. ws. wykorzystania dróg ws. szczególny; 
- 25 dec. ws. zbiórek publicznych. 
przeprowadzono 65 kontroli imprez masowych 

KMP  
SM 

WKUL UM 

  

V. Poprawa 
funkcjonowania i 
standardów pracy 
służb oraz warunków 

1. Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury 
lokalowej służb 

WZK UM 1. Remont poczekalni i pomieszczeń dyżurnych Komisariatu Policji II w Katowicach w kierunku stworzenia 
tam funkcji recepcyjnych tych placówek wraz z zakupem materiałów. 
 Koszt zadania: 89 942,88 zł 
 

KMP 
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obsługi mieszkańców 
w placówkach 
odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i 
porządek publiczny. 

porządkowych i 
ratowniczych. 

2 Remont pomieszczeń służbowych i ogólnie dostępnych w Komisariacie Policji VI w Katowicach, poprzez 
wymianę i montaż nowych drzwi wejściowych do jednostki, montaż na stanowisku dyżurnego szyby 
ochronnej dla policjantów, montaż instalacji oświetleniowej na dziedzińcu kamienicy przed wejściem do KP 
VI 
Koszt zadania: 22 937,77 zł 
 

3.  Ocieplenie garażu OSP Dąbrówka Mała i podłączenie do niego energii elektrycznej. 
Koszt zadania: 19 901,40 zł 

OSP 

  

4.  Budowa nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej                                                                                                                   
Koszt zadania: 3 313 685,47 zł 

SM 
WIN UM 

  
  

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

 WZK UM  1. Zakup 10 urządzeń pomiarowych FST Alco-sensor. 
Koszt zadania: 22 755 zł 

KMP 

  

2. Zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do usuwania miejscowych zagrożeń dla IRG I 
(50/50), samochodu operacyjnego oraz samochodu kwatermistrzowskiego. 
Koszt zadania: 634 960 zł 

KM PSP 

  

3. Zakup samochodu dla OSP Kostuchna. 
 Koszt zadania198 500 zł 

OSP 

  

4. Zakup sprzętu ratowniczego - poduszki pneumatycznej. 
Koszt zadania: 54 981,72 zł 

KM PSP 

  

5. Doposażenie strażaków PSP w sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie. 
Koszt zadania: 154 999,98 zł 

KM PSP 

  

6. Doposażenie jednostek OSP w umundurowanie i sprzęt ratowniczy. Zakup umundurowania bojowego 
(Gorotex - komplet około 2.500 zł); zakup sprzętu ratowniczego (torby R1 ok.. 6.000 zł/komplet, zakup 
masek, butli, podstawowy sprzęt (węże tłoczne i ssawne) itp. - wraz z zakupem materiałów do realizacji 
zadań statutowych. 
Koszt zadania: 34 233,96 zł 

KM PSP 

  

7. Opłaty za media i paliwo w celu utrzymania jednostek PSP w pełnej sprawności i gotowości bojowej. 
Koszt zadania: 126 000 zł 

8. Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego- w tym między innymi 
nożyco-rozpieracza hydraulicznego i urządzeń do selektywnego wybierania połączeń. 
Koszt zadania: 69 778 zł 

9. Naprawa sprzętu OSP uszkodzonego w akcjach. 
Koszt zadania: 9 300 zł 

OSP 

10. Remont pokrycia dachowego KM PSP i JRG. 
Koszt zadania: 65 000 zł 
 

KM PSP 

11. Podest zabezpieczający kanał najazdowy  JRG II Piotrowice.  
Koszt zadania: 10 000 zł 
 

12. Zakup nowego wyposażenia dla Strażnicy OSP Kostuchna po remoncie (wyposażenie pomieszczeń 
gospodarczych OSP). Koszt zadania: 20 000 zł 
 
 
 

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

WZK UM 1. Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta dla wyróżniających się funkcjonariuszy z okazji Święta Policji. 
 Z okazji Święta Policji w 2011 r. Prezydent wręczył katowickim policjantom 29 nagród 
Koszt zadania: 30.000 zł 
 

KMP  

  

2. Nagrody Prezydenta Miasta dla  funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. 
- W 2011 r. Prezydent Wręczył 5 nagród funkcjonariuszom OPP w Katowicach.  
Koszt zadania: 5 000 zł 
 

3. Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka. 
- W 2011 r. Prezydent wręczył 30 nagród strażakom PSP w Katowicach.  
Koszt zadania: 30 000 zł 

KM PSP 

  

4. Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków - ochotników OSP z okazji Święta Strażaka. 
- W 2011 r. Prezydent wręczył 30 nagród strażakom-ochotnikom OSP.  
Koszt zadania: 15 000 zł 
 

OSP 

5. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. 
W 2011 r. Prezydent wręczył 20 nagród z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. 
Koszt zadania: 20 000 zł 
 
 

SM 

6. Nagrody Prezydenta Miasta dla dyspozytorów MCR w celu motywowania do właściwego wykorzystania 
potencjału technicznego Centrum. Prezydent wręczył nagrody dziesięciu dyspozytorom.  
Koszt zadania: 10 000 zł 
 

WZK 

  

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

  wszystkie 
podmioty  

1. Promocja programów profilaktycznych i prewencyjnych. 
2. Działania informacyjne ukierunkowane na wskazane obszary działania 
3. Wypracowanie sposobu przepływu informacji pomiędzy koordynatorami programu. 
4. Organizacja i współorganizacja imprez/akcji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo. 
 
Promocja programów profilaktycznych i prewencyjnych oraz poszczególnych przedsięwzięć realizowana była 
przez realizatorów - w ramach zadań własnych. Działalność informacyjna ukierunkowana na dane obszary 
prowadzona była przez rzeczników prasowych Policji, Straży Miejskiej i Urzędu Miasta. 
 
Koszt zadania: 3 430,90 zł 
 

WINP UM 
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Tabela nr 2                                                                         Plan i wykonanie za okres od 01-01-2011do 31-12-2011  

         

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2011 r. (PZPOBOPP) 

         

1 - Uchwała nr VI/65/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie PZPOBOPP w 2011 r. 

2 - 
Decyzja wykonawcza z dnia 14 kwietnia 2011 r. Sekretarza Miasta Katowice do zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice nr 134/2011 z 13 kwietnia 
2011 r. wykonująca zarządzenie PMK nr 168/11 z 13 kwietnia 2011 r. - rozdysponowująca środki na PZPOBOPP do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dotyczy 
wszystkich zadań poza I.1.3 i II.5.10. 

3 - Wniosek ZK.3026.6.3.2011.MM2 z 12-05-2011 r. zmiana treści zadań V.1.1; V.1.2; V.2.8. 

4 - Zarządzenie nr 105/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 02 marca 2011 r. zwiększenie środków o 750.000 zł na zadaniu V.1.4. 

5 - 
Zarządzenie nr 234/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 maja 2011 r. przeniesienia środków między zadaniami I.1.1; V.2.6; V.2.8, VI i na nowe zadania I.1.3 
i II.5.10. 

6 - Zarządzenie nr 303/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększające środki o 300.000 zł na zadaniu V.1.4. 

7 - Wniosek ZK.3026.6.4.2011.MM2 z 08-09-2011 r. zmiana treści zadań V.1.1; V.1.3. 

8 - Zarządzenie nr 462/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 09 września 2011 r. zwiększające środki o 61.000 zł na zadaniu V.1.4. 

9 - Decyzja Sekretarza WZK/6/2011 z dnia 19-10-2011 r. przeniesienia dla zadania II.5.2. 

10 - 
Zarządzenie nr 545/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 października 2011 r. zmniejszające środki o 103.800 zł na zadaniu V.1.4 i zmiany w V.2.2, V.2.4, 
V.2.5, V.2.7, V.2.10, V.2.11. 

11 - Zarządzenie nr 552/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 października 2011 r. przeniesienia między zadania V.2.3, V.2.6 i V.2.9. 

12 - Decyzja Sekretarza WZK/8/2011 z dnia 21-11-2011 r. przeniesienia dla zadania II.5.1. 

13 - Wniosek ZK.3026.6.9.2011.MM2 z 23-11-2011 r. zmiana treści zadania V.2.6. 

14 - Zarządzenie nr 602/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011 r. przeniesienia między zadaniami II.5.1, II.5.2, II.5.3, V.2.8, VI 

15 - Decyzja Sekretarza WZK/12/2011 z dnia 02-12-2011 r. przeniesienia dla zadania II.5.2. 

16 - Zarządzenie nr 636/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 grudnia 2011 r. zmniejszające środki o 220.000 zł na zadaniu V.1.4. 

  

Nr  Zadanie 
Plan Plan po 

zmianach 
Zaangażowanie Wykonanie 

% 
wykonania 

(8:6) Rozdział § 
Kwota 

[zł] 

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 3000 135 000 120 000 119 818,96 119 818,96 99,85% 

  Zmiana nr 2, 5   3000-
99 

135 000 120 000 119 818,96 119 818,96 99,85% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.               

I.1.3 

Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach z siedziby szkoły przy ul. Jankego 276 do miejsc pełnienia służby i z powrotem 

75495 4210 0 15 000 10 126,25 10 126,25 67,51% 

  Zmiana nr 5               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.               

I.2.1 Fundusz motywacyjny dla policjantów KMP – przyznawanie kwartalnych nagród Prezydenta Miasta funkcjonariuszom osiągającym 
wyróżniające ich efekty w służbie (realizacja Programu monitorowania przestępczości kryminalnej w wybranych kategoriach).  

75404 3000 80 000 80 000 80 000,00 80 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2   3000-

99 

80 000 80 000 80 000,00 80 000,00 100,00% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               
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I.2.2 Fundusz motywacyjny dla strażników SM – przyznawanie kwartalnych nagród Prezydenta Miasta za ujawnianie sprawców dewastacji 

i wybryków chuligańskich.  
75416 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

II.4.2 Realizacja programów / akcji prewencyjnych, zakup materiałów edukacyjnych i pomocniczych wspierających działania profilaktyczne 

SM, zakup gier edukacyjnych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zakup gadżetów, nagród dla zwycięzców konkursów. 
75416 4210 10 000 10 000 9 704,70 9 704,70 97,05% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

II.5.1 Program prewencyjny „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”. Środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. nie zostały ujete w podsumowaniu sprawozdania. 
85154   40 790 40 790 40 760,31 40 760,31 99,93% 

    4170 0 900 900,00 900,00 100,00% 

    4210 20 000 14 000 13 995,95 13 995,95 99,97% 

  Zmiana nr 2, 12, 14   4300 20 190 25 290 25 289,36 25 289,36 100,00% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   4430 600 600 575,00 575,00 95,83% 

II.5.2 Realizacja programu "Z bajką bezpieczniej". Środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2011 r. nie zostały ujęte w podsumowaniu sprawozdania. 

85154   50 210 50 210 50 196,49 50 196,49 99,97% 

    4170 0 600 600,00 600,00 100,00% 

  Zmiana nr 2, 9, 14, 15   4210 0 15 100 15 088,34 15 088,34 99,92% 

  Spektakle zrealizowano z dofinansowania Wojewody. Program zrealizowano zgodnie z planem.   4300 50 210 34 510 34 508,15 34 508,15 99,99% 

II.5.3 Realizacja programu "Kibicuję fair play" 75495   40 000 44 600 44 528,16 44 528,16 99,84% 

      4210 12 000 12 000 11 993,03 11 993,03 99,94% 

  Zmiana nr 2, 14   4300 27 700 32 300 32 289,13 32 289,13 99,97% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   4430 300 300 246,00 246,00 82,00% 

II.5.4 Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 75412 4210 2 500 2 500 2 485,12 2 485,12 99,40% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

II.5.5 Fundowanie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów. 75412 4210 1 000 1 000 997,72 997,72 99,77% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

II.5.6 Organizacja i przyznawanie nagród dla uczestników IX Regionalnej Spartakiady Pożarniczej Szkół Specjalnych. 75412 4210 1 500 1 500 1 499,76 1 499,76 99,98% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

II.5.7 Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  75412   25 000 25 000 24 999,24 24 999,24 100,00% 

      4210 5 487 5 487 5 487,00 5 487,00 100,00% 

  Zmiana nr 2   4300 19 363 19 363 19 362,24 19 362,24 100,00% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   4430 150 150 150,00 150,00 100,00% 

II.5.8 Współfinansowanie programu profilaktycznego "Bezpieczny Maluch" poprzez zapewnienie materiałów edukacyjnych, promocyjnych 
i biurowych, wydanie gry planszowej dla dzieci (gra sznupkowa). 

75404 3000 20 000 20 000 19 999,99 19 999,99 100,00% 

                
  Zmiana nr 2   3000-

99 

20 000 20 000 19 999,99 19 999,99 100,00% 

Id: 50C216E6-1836-4065-B2AC-5D7597C3BEC8. Podpisany Strona 27
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



 27 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

II.5.9 Współfinansowanie programu prewencyjnego "Nie daj się złodziejowi" poprzez zabezpieczenie materiałów edukacyjno-

informacyjnych i biurowych 
75404 3000 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2   3000-
99 

5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

II.5.10 Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo. 75495   0 2 000 1 987,98 1 987,98 99,40% 

  Zmiana nr 5   4210 0 500 492,79 492,79 98,56% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   4300 0 1 500 1 495,19 1 495,19 99,68% 

V.1.1 Remont poczekalni i pomieszczeń dyżurnych Komisariatu Policji II w Katowicach w kierunku stworzenia tam funkcji recepcyjnych 
tych placówek wraz z zakupem materiałów. 

75404 3000 90 000 90 000 89 942,88 89 942,88 99,94% 

  Zmiany nr 2, 3, 7   3000-

01 

90 000 78 000 77 944,76 77 944,76 99,93% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   3000-

99 

0 12 000 11 998,12 11 998,12 99,98% 

V.1.2  Remont pomieszczeń służbowych i ogólnie dostępnych w Komisariacie Policji VI w Katowicach, poprzez wymianę i montaż nowych 

drzwi wejściowych do jednostki, montaż na stanowisku dyżurnego szyby ochronnej dla policjantów, montaż instalacji oświetleniowej 

na dziedzińcu kamienicy przed wejściem do KPVI. 

75404 3000 25 000 25 000 22 937,77 22 937,77 91,75% 

  Zmiana nr 2, 3   3000-

01 

25 000 25 000 22 937,77 22 937,77 91,75% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.1.3 Ocieplenie garażu OSP Dąbrówka Mała i podłączenie do niego energii elektrycznej. 75412 6050 20 000 20 000 19 901,40 19 901,40 99,51% 

  Zmiana nr 2, 7               

  Zadanie realizowane zgodnie z planem. Termin zakończenie - październik 2011 r.               

V.1.4 Budowa nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej.  75416 6050 2 650 

000 

3 437 

200 

3 313 685,47 3 313 

685,47 

96,41% 

  Zmiana nr 2, 4, 6, 8, 10, 16               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.2.1 Zakup 10 urządzeń pomiarowych FST Alco-sensor. 75404 3000 24 000 24 000 22 755,00 22 755,00 94,81% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.2.2 Zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do usuwania miejscowych zagrożeń dla IRG I (50/50), samochodu operacyjnego 
oraz samochodu kwatermistrzowskiego. 

75410 6170 400 000         

  Zmiana nr 2, 10 75411 6060   635 000 634 960,00 634 960,00 99,99% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Średni gaśniczy GBA Renault, operacyjny Renault Latitude, kwatermistrzowski Renault 
Master. 

              

V.2.3 Zakup samochodu dla OSP Kostuchna. 75412 6060 200 000 198 500 198 500,00 198 500,00 100,00% 

  Zmiana nr 2, 11               

  Zakupiono lekki samochód pożarniczy na bazie forda transita.               

V.2.4 Zakup sprzętu ratowniczego - poduszki pneumatycznej.  75410 6170 60 000         

  Zmiana nr 2, 10 75411 6060   55 000 54 981,72 54 981,72 99,97% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.2.5 Doposażenie strażaków PSP w sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie. 75410 3000-

99 

176 000         
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  Zmiana nr 2, 10 75411 4210   155 000 154 999,88 154 999,98 100,00% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.2.6 Doposażenie jednostek OSP w umundurowanie i sprzęt ratowniczy. Zakup umundurowania bojowego (Gorotex - komplet około 2.500 

zł); zakup sprzętu ratowniczego (torby R1 ok. 6.000 zł/komplet, zakup masek, butli, podstawowy sprzęt (węże tłoczne i ssawne) itp. - 

wraz z zakupem materiałów do realizacji zadań statutowych. 

75412   30 000 34 250 34 233,96 34 233,96 99,95% 

  Zmiana nr 2, 5, 11, 13   4210 18 000 23 000 22 999,97 22 999,97 100,00% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   6060 12 000 11 250 11 233,99 11 233,99 99,86% 

V.2.7 Opłaty za media i paliwo w celu utrzymania jednostek PSP w pełnej sprawności i gotowości bojowej. 75410 3000-

99 

150 000         

  Zmiana nr 2, 10 75411     126 000 126 000,00 126 000,00 100,00% 

      4210 0 80 000 80 000,00 80 000,00 100,00% 

  Zadanie zrealizowano wg potrzeb.   4260 0 46 000 46 000,00 46 000,00 100,00% 

V.2.8 Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, - w tym między innymi nożyco-rozpieracza 

hydraulicznego i urządzeń do selektywnego wybierania połączeń. 
75495   70 000 72 919 69 778 69 778 95,69% 

    4210 40 000 39 281 36 150,26 36 150,26 92,03% 

  Zmiana nr 2, 3, 5, 14   4300 6 000 6 000 5 990,10 5 990,10 99,84% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   6060 24 000 27 638 27 638,00 27 638,00 100,00% 

V.2.9 Naprawa sprzętu OSP uszkodzonego w akcjach. 75412 4270-

03 

15 000 9 300 9 300,00 9 300,00 100,00% 

  Zmiana nr 2, 11               

  Zadanie zrealizowano wg potrzeb.              

V.2.10 Remont pokrycia dachowego KM PSP i JRG. 75410 3000-

01 

250 000         

  Zmiana nr 2, 10 75411 4270-

03 

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

  Ze względu na krótki termin wykonania zrealizowano zmieniony zakres zadania.               

V.2.11 Podest zabezpieczający kanał najazdowy  JRG II Piotrowice 75410 3000-

99 

10 000         

  Zmiana nr 2, 10 75411 4270-

03 

  10 000 10 000,00 10 000,00 100,00% 

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.2.12 Zakup nowego wyposażenia dla Strażnicy OSP Kostuchna po remoncie (wyposażenie pomieszczeń gospodarczych OSP) 75412 4210 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.3.1 Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta dla wyróżniających się funkcjonariuszy z okazji Święta Policji. 75404 3000 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.3.2 Nagrody Prezydenta Miasta dla  funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. 75495 3040 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.3.3 Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka. 75495 3040 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00% 
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  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.3.4 Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków - ochotników OSP z okazji Święta Strażaka. 75412 3040 15 000 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.3.5 Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. 75416 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

V.3.6 Nagrody Prezydenta Miasta dla dyspozytorów MCR w celu motywowania do właściwego wykorzystania potencjału technicznego 
Centrum. 

75495 3040 10 000 10 000 10 000,00 10 000,00 100,00% 

  Zmiana nr 2               

  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               

VI Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę ludności. 75495   10 000 3 431 3 430,90 3 430,90 100,00% 

  Zmiana nr 2, 5, 14   4210 5 000 3 431 3 430,90 3 430,90 100,00% 

  Zadanie zrealizowano wg potrzeb.   4300 5 000 0 0,00 0,00 0,00% 

RAZEM:      4 650 000 5 437 200 5 301 555,22 5 301 555,32 97,51% 

 W tym:        

 rezerwa celowa   2 000 000 2 000 000    

 środki zabezpieczone w WIN UM    2 650 000 3 437 200    

 środki dodatkowe   0 0    

         

 

środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. – nie ujęte w 
podsumowaniu Informacji finansowej 

  91 000 91 000  
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I. INFORMACJE OGÓLNE – SPOSOBY I FORMY REALIZACJI 


 
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 


na rok 2011 (zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą nr VI/65/11 Rady Miasta Katowice            


z dnia 28 lutego 2011 r. 


Głównym celem programu była poprawa realnego 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 przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw. 


Program wpisywał się w realizację głównych założeń rządowego programu zwalczania przestępczości 


i eliminacji zjawisk patologicznych „Razem bezpieczniej”, jednakże główne priorytety działania 


zostały dostosowane do specyfiki i bieżących problemów miasta. 


 


W 2011 roku realizowane były następujące kierunki działania:  


I. Ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych                 


i miejscach zamieszkania. 


II. Przeciwdziałania przemocy, patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie 


przestępczości nieletnich. 


III. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 


IV. Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. 


V. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców                  


w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. 


VI. Edukacja 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). Koordynatorzy  (zgodnie z Zarządzeniem nr 157/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 


08 kwietnia 2011 r.) złożyli sprawozdania z realizacji zadań programowych za rok 2011;                               


w sprawozdaniach przedstawili sposób i stopień realizacji zadań oraz ich efektywność. 


 


Szczegółowe sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań Program zapobiegania przestępczości oraz 


ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011 r.  (Tabela nr 1) zostało 


opracowane na podstawie cząstkowych sprawozdań koordynatorów. 


 


II. KOSZTY 


 
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, 
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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 nt. wykonania zadań Programu zapobiegania 


przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011 r. 


 


 


III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 


Dokonując oceny efektywności  Program zapobiegania … można uznać, iż zaangażowanie 


współpracujących ze sobą podmiotów: Policji, Straży Miejskiej, samorządu  i społeczności lokalnej           


w działania na wyznaczonych przez Program obszarach  pozwoliło na zrealizowanie zakładanych 


celów – m. in. wyraźnie zmniejszono  liczbę przestępstw zarówno w kategorii przestępstwa ogólne 


(2010 r. – 16 436; 2011 r. 15934), jak również przestępstwa kryminalne (2010 r. – 14576; 2011 r. – 


14 154), najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie wzrosła 


skuteczność policyjnych działań co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wykrycia do poziomu 


47,3%. 


 


 
 


W ramach Programu monitorowania przestępczości kryminalnej obejmującego 7 kategorii najbardziej 


dokuczliwych społecznie przestępstw kryminalnych wszczęto o 524 postępowania mniej                           


w porównaniu do roku ubiegłego (2010 r. – 11432; 2011 – 10908). W odniesieniu do tej grupy 


przestępstw wskaźnik wykrywalności wzrósł  o 1,1%. Spadek ilości wszczęć dotyczył wszystkich             


7 kategorii. Największe spadki nastąpiły w następujących kategoriach: 


    - bójka i pobicie – o 14,5 % 


    - kradzież pojazdu – o 13,3 % 


    - kradzież z włamaniem – o 12,2 % 


    - rozboje – o 11,2 % 
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Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że udało się zahamować wzrost w kategorii, która                      


w ostatnich latach miała wyraźną tendencję wzrostową tj. kradzieżach cudzej rzeczy, gdzie dynamika 


wszczęć była niższa od ubiegłorocznej o 0,3 %.  


W celu wsparcia realizacji policyjnego Programu monitorowania przestępczości kryminalnej                      


w wybranych kategoriach oraz działań Straży Miejskiej utworzony został fundusz motywacyjny 


Prezydenta Miasta Katowice dla policjantów osiągających najlepsze efekty wykrywcze w służbie oraz 


strażników miejskich osiągających najlepsze wyniki w ujawnianiu sprawców dewastacji                          


i wybryków chuligańskich. Nagrody przyznawane były  kwartalnie. W związku z faktycznymi 


pozytywnymi efektami pracy obydwu służb zadanie to jest kontynuowane w 2012 roku.  


 


Rok 2011 był rekordowy jeżeli chodzi o walkę z narkobiznesem. Policjanci Wydziału do walki                     


z Przestępczością Narkotykową KMP w Katowicach w ramach 200 postępowań ustalili 245 


podejrzanych, którym przedstawiono prawie 1000 zarzutów popełnienia przestępstw narkotykowych. 


W czasie prowadzonych działań przejęto ponad 32 kg narkotyków o wartości rynkowej ponad 1 mln 


zł. w tym: 


      - 18 kg haszyszu, 


      - 12 kg marihuany, 


      -   2 kg amfetaminy. 


 


Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 


w 2011 r. 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 2011 roku w celu poprawy 


standardów pracy i warunków obsługi mieszkańców to: inwestycje, remonty oraz zakupy sprzętu                  


i wyposażenie – m.in.: 


- remont poczekalni i pomieszczeń dyżurnych Komisariatu Policji II w Katowicach;  


- remont pomieszczeń służbowych i ogólnie dostępnych w Komisariacie Policji VI w Katowicach,  


- ocieplenie garażu OSP Dąbrówka Mała i podłączenie do niego energii elektrycznej; 


- budowa nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej; 


- zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do usuwania miejscowych zagrożeń dla IRG I   


  (50/50), samochodu operacyjnego oraz samochodu kwatermistrzowskiego; 


- zakup 10 urządzeń pomiarowych FST Alco-sensor; 


- zakup samochodu dla OSP Kostuchna; 


- zakup sprzętu ratowniczego - poduszki pneumatycznej; 


- doposażenie strażaków PSP w sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie; 


- doposażenie jednostek OSP w umundurowanie i sprzęt ratowniczy;  


- opłaty za media i paliwo w celu utrzymania jednostek PSP w pełnej sprawności i gotowości bojowej; 


- remont pokrycia dachowego KM PSP i JRG; 


- podest zabezpieczający kanał najazdowy  JRG II Piotrowice; 


- zakup nowego wyposażenia dla Strażnicy OSP Kostuchna po remoncie.  


 


Należy przyznać, iż stopień finansowego zaangażowania Miasta w działania wspierające pracę Policji, 


Straży Miejskiej i Straży Pożarnej – był znaczny i miał istotny wpływ na  poprawę ich 


funkcjonowania. 


 


W szeregu zadań i programów kierunkowych z zakresu spraw społecznych należy zwrócić uwagę na 


sposób realizacji przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania przemocy rodzinie i ograniczania 


dysproporcji społecznych. Wprowadzenie przez koordynatora wskaźników efektywności tych zadań 
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pozwala dokonać oceny ich realizacji (tj. faktycznej efektywności i wysokiego poziomu 


zaangażowania). Podkreślić należy znaczenie działań mających na celu wdrażanie interdyscyplinarnej 


formuły pracy poprzez organizację spotkań zespołów (złożonych z przedstawicieli różnych instytucji  


i służb: UM, MOPS, Prokuratura, Sąd, KMP) w celu organizacji pomocy konkretnej rodzinie, 


rozwiązania danego problemu.  


Szczególne znaczenie w 2011 roku miała realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki,  a w tym 


realizacja programów profilaktyki społecznej („Mopsik”) i pracy socjalnej („Równe szanse”), 


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 Katowic. 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 2011 r. potwierdzono zasadność do ich 


kontynuowania w roku 2012.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
Tabela nr 1   


    


    
Sprawozdanie z realizacji zadań 


   


 PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2011 R.   


       


Obszary działania 
Kierunki 
działania 


Podmiot 
odpowie-
dzialny   


 Planowane  działania – programy kierunkowe 
Podmioty 


współpracu-
jące   


1 2 3 4 5   


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


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


WZK UM 1. Dodatkowe służby patrolowe Policji finansowane z budżetu miasta (na podstawie Porozumienia pomiędzy 
Miastem a KMP w Katowicach z dnia 07.02.2011r.) wprowadzono w miesiącach  III-XII 2011 r. w najbardziej 
zagrożonych rejonach miasta. W służbach tych uczestniczyło ogółem 785 funkcjonariuszy komendy oraz           
2 111 słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Głównym celem wprowadzenia służb dodatkowych było 
zwiększenie ilości umundurowanych pieszych patroli na ulicach miasta i ich aktywności; służby były 
rozliczane z efektywności (w cyklach miesięcznych).  
Koszt zadania: 119 818,96 zł 
 


KMP 


  


2. Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach z siedziby szkoły przy ul. Jankego 276 do miejsc pełnienia 
służby i z powrotem. Patrole szkolne Szkoły Policji w Katowicach – zrealizowano cykle szkoleniowe praktyk 
słuchaczy Szkoły Policji na terenie miasta Katowice (na podstawie porozumienia między Miastem, Szkołą 
Policji i KMP). Łącznie na ulicach Katowice pełniło służbę 2 111 słuchaczy w umundurowanych patrolach 
pieszych. Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami Szkoły Policji. 
Koszt zadania: 10 126,25 zł 
 


KMP  
Szkoła Policji 


  


2. Ograniczenie 
liczby przestępstw i 
wykroczeń 
szczególnie 
uciążliwych dla 
mieszkańców 


WZK UM 1. Fundusz motywacyjny dla policjantów KMP został utworzony w celu wsparcia "Programu monitorowania 
przestępczości kryminalnej w wybranych kategoriach" opracowanego w KMP Katowice jako narzędzie 
pomocnicze służące do osiągnięcia lepszych efektów w wykrywaniu przestępstw. Kwartalnie przyznawane 
były nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla policjantów szczególnie zaangażowanych w działania 
prewencyjne polegające na ograniczaniu liczby przestępstw i  zwiększeniu ich wykrywalności. Za służbę w 
2011 r. Prezydent wręczył katowickim policjantom 89 nagród.                              
Koszt zadania: 80.000 zł. 


KMP  
 


  


2. Fundusz motywacyjny dla strażników miejskich przeznaczony był na nagrody dla funkcjonariuszy SM za 
ujawnianie sprawców dewastacji elewacji budynków i obiektów z napisami, rysunkami i graffiti; 26 nagród 
otrzymali strażnicy mający najlepsze wyniki w zwalczaniu tych zjawisk. 
Koszt zadania: 20.000 zł. 


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


SM 


 1. Systematyczne kontrole lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu i ich otoczenia.  
 2. Egzekwowanie przestrzegania obowiązków przez właścicieli lokali prowadzących działalność rozrywkową         
i gastronomiczną.  
Identyfikacja problemów: 
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 
- zakłócanie porządku i spokoju przez osoby nietrzeźwe, 
- sprzedaż alkoholu nieletnim, 
- egzekwowanie przestrzegania godzin i warunków otwarcia lokali. 
W 2011 r. Straż Miejska przeprowadziła: 
-  788 kontroli działalności placówek handlowych i gastronomicznych oraz punktów skupu surowców  
    wtórnych, 
- 2758 interwencji ulicznych dot. osób bezdomnych oraz nietrzeźwych.  


KMP  
KM PSP 


PPU  
WDG UM 


PINB         
PPIS 
inne 


  


  4. Ograniczenie 
zjawiska handlu 
ulicznego 
prowadzonego 
bezprawnie. 


WZK UM 1. Doskonalenie przepisów prawa miejscowego w zakresie handlu ulicznego. 


2. Bezwzględne karanie osób prowadzących handel bez wymaganych zezwoleń. 


3. Systematyczne działania kontrolne. 
Kontrola handlu gównie prowadzonego ze stoisk ulicznych ukierunkowana była m.in. na zminimalizowanie 
tego zjawiska w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zjawisko handlu ulicznego występuje, głównie na 
terenie śródmieścia Katowic, w miejscach – na ulicach, placach, które dla takiego procederu, stały się 
atrakcyjne, ze względu na większy niż w innych rejonach miasta ruch pieszych – potencjalnych klientów.  
W 2011 r. Wydział Działalności Gospodarczej wraz z innymi zainteresowanymi podmiotami przygotował 
projekt uchwały Rady Miasta regulujący m.in. sprawy ograniczenia handlu ulicznego na terenie miasta 
Katowice. Działania w tym zakresie będą kontynuowane w 2012 r. 


 


KMP  
WDG UM 
MZUiM  
PPIS  
inne 


  


  


5. Ograniczenie 
nieprawidłowego 
parkowania 
pojazdów. 


SM 1. Wzmożenie kontroli prawidłowości parkowania w centrum miasta. 
2. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec parkujących na ścieżkach rowerowych, drogach 
przeciwpożarowych i miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
3. Inspirowanie (i promowanie 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. 
 
Zadania te wykonywane były głównie przez Sekcję Kontroli Ruchu Drogowego Straży Miejskiej, w dalszej 
kolejności przez referaty dzielnicowe.  
Strażnicy miejscy podjęli w 2011 r. 21 441 interwencji kwalifikowanych jako wykroczenia przeciwko 
porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji w wyniku których: 
- 14 202 spraw zakończono postępowaniem mandatowym, 
- 7 095 spraw zakończono zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego w postaci  pouczenia, 
- 144 spraw zakończono skierowaniem wniosków o ukaranie do właściwych miejscowo Sądów Rejonowych. 
Usunięto na koszt właściciela 301 pojazdów, w tym: 
- 50 pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane w tym pojazdy porzucone oraz bez tablic 
rejestracyjnych, 
251 w związku z ujawnionymi wykroczeniami, głównie dot. zablokowania parkowanym pojazdem  wyjazdu z 
bram, garaży, miejsc postojowych oraz blokowania drożności torowisk tramwajowych. 
W 10 814 przypadkach zastosowano urządzenia do blokowania kół pojazdów.  
 
 


KMP 
MZiUM  


WZK UM 
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6. Ograniczenie 
zdarzeń 
zakłócających 
spokój i porządek 
w miejscach 
publicznych. 


SM 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. 
 
Straż Miejska: 
Bezpieczeństwo, porządek i spokój publiczny w Katowicach na podstawie statystyki działań Straży kształtuje 
się w ostatnich latach na podobnym poziomie, a opinie mieszkańców o stanie i rodzaju zagrożeń sprowadzają 
się coraz częściej do uciążliwości napotykanych w pobliżu miejsca zamieszkania. 
W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej: 
- interweniowali 1002 razy wobec osób popełniających wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu, z czego 663 sprawców zostało ukaranych mandatem karnym, 320 osób pouczono                           
o obowiązujących przepisach, w 19 przypadkach skierowano  sprawy do sądu; 
- podjęli 1200 interwencji w związku z łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                          
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym 774 osób ukarali mandatem karnym, skierowano 11 wniosków               


o ukaranie do sądu, a wobec 415 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego; 
- w myśl ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nałożono 
124 mandaty karne na osoby palące w miejscach zabronionych, 2 wnioski o ukaranie skierowano do sądu a 
106 osób pouczono. 
Korzystając z posiadanych uprawnień w celu zapewnienia porządku publicznego strażnicy miejscy: 
- ujęli i przekazali do najbliższych jednostek policji 211 sprawców przestępstw bądź osób poszukiwanych; 
- doprowadzili do izby wytrzeźwień 1600 osób nietrzeźwych dających swoim zachowaniem powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym, bądź znajdujących się w okolicznościach zagrażających  ich życiu lub 
zdrowiu albo zagrażających  życiu i zdrowiu innych osób. 
 
W 2011 r. funkcjonariusze pionu komunalnego wraz z funkcjonariuszami pionu interwencyjnego 
przeprowadzili 67 855 kontroli porządkowych. Do podstawowych celów prowadzonych czynności w tym 
obszarze należy zaliczyć poprawę estetyki ulic oraz osiedli łącznie z wyeliminowaniem wraków pojazdów             
z dróg na terenie miasta, czynności mające na celu doprowadzenie do likwidacji dzikich wysypisk śmieci, 
dobry stan zieleni, uświadamianie właścicielom zwierząt domowych ich obowiązków.  
Funkcjonariusze Zespołu ds. Komunalnych wykorzystując specjalistyczny sprzęt prowadzili kontrole cieków 
wodnych na terenie miasta Katowice ujawniając nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych przez 
właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze. Podczas prowadzonych działań w 44 przypadkach 
nałożono na sprawców wykroczeń mandaty karne, jedną sprawę skierowano do sądu. 
 
KMP – działania w zakresie: 
- kontroli miejsc spożywania alkoholu, miejsc gromadzenia się osób nietrzeźwych oraz osób pod wpływem 
środków odurzających, 
- wzmożenie egzekwowania przepisów o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 
- nasilenie czynności kontrolnych prowadzonych w kierunku poprawy porządku i estetyki obiektów 
użyteczności i miejsc publicznych, 
szczególnie znacząco można by je odnieść do kilkumiesięcznych działań katowickich policjantów w rejonie ul. 
Mariackiej. W ramach tej akcji prewencyjno porządkowej funkcjonariusze Policji uzyskali następujące efekty 
działań: 
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 SM  


L
P 


kategoria efektu działania 
terminy działań RAZE


M 04/05.2011 06.2011 07.2011 08.2011 09.2011 


1 legitymowanych osób 609 297 464 189 600 2159 


2 zatrzymania sprawców przestępstw 6 2 7 3 20 38 


3 zatrzymania "poszukiwanych" 2 1 1 0 4 8 


4 mandatów karnych kredytowanych 339 189 233 72 396 1229 


5 wniosków do SR 16 10 11 1 26 64 


6 kontrola stanu trzeźwości 266 369 274 332 262 1503 


7 kontrola bagażu 0 71 49 10 175 305 


8 kontrola pojazdów 63 61 104 79 111 418 


9 Zatrz. dowody rejestracyjne 11 4 14 4 4 37 


1
0 


ilość funkcjonariuszy w działaniach 97 58 52 40 80 327 


 
Mandatów karnych kredytowanych nałożono, ogółem na kwotę : 126.970,00 zł. Osób przewiezionych do IW 
w Katowicach : 54 osoby. 


KMP 
PPU 
inne 


  


7. Przygotowanie i 
promowanie 
rozwiązań 
zwiększających 


bezpieczeństwo 
przestrzeni 
publicznych. 


KMP 1. Promowanie tzw. bezpiecznej architektury, oświetlenia, oznakowania informacyjnego i innych rozwiązań 
zmniejszających anonimowość.                                                                                        
 2. Promowanie metod zabezpieczania i znakowania mienia.  
 


Działanie w zakresie promowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych zostało 
zaplanowane do wdrożenia wśród dzielnicowych tj. w roku ubiegłym przeprowadzono dla wszystkich 
dzielnicowych Katowic cykl szkoleń tematycznych w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni, to 
pozwoliło przygotować tych funkcjonariuszy do profesjonalnego współdziałania ze społecznością lokalną w 
tym zakresie. W 2011 roku  dzielnicowi zorganizowali lub uczestniczyli w spotkaniach z  mieszkańcami, 
radami osiedla i przedstawicielami podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi w kierunku poprawy 
infrastruktury i przestrzeni publicznej, jej modernizacji lub przywrócenia jej do stanu pierwotnego celem 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 
  
.                                                                                                                                    


UMK             
inne 


  


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


SM 1. Wzmożenie kontroli punktów skupu metali kolorowych i wykorzystanie środków technicznych do 
identyfikacji przedmiotów znakowanych systemem DNA. 
2. Informowanie o metodach zabezpieczenia mienia i stosowaniu zamienników, zabezpieczeń                        
i nowoczesnych rozwiązań. 
3. Informowanie o odpowiedzialności za dbałość o utrzymanie porządku. 
4. Wzmożenie kontroli punktów skupu metali kolorowych i wykorzystanie środków technicznych do 
identyfikacji przedmiotów znakowanych systemem DNA. 
 
Właściwymi dla przeciwdziałania zjawiskom dewastacji mienia metodami dostępnymi dla Straży są:  
- regularne patrole prewencyjne miejsc zagrożonych zjawiskami skutkiem których następują dewastacja lub 
niszczenie mienia w celu przeciwdziałania jak również ujęcia sprawców; 
- regularne kontrole rejonów „atrakcyjnych” z punktu widzenia osób rozklejających plakaty, reklamy, 


KMP 
KZGM 


Spółdzielnie,  
spółki 


mieszkaniowe 
PKP/SOK                                                                                                                                                                                                      


inne 
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ogłoszenia na elewacjach, słupach energetycznych itp.; 
- stosowanie sankcji karnych wobec osób ujętych, działających na szkodę mienia społecznego; 
- wykorzystanie systemu monitoringu wizyjnego; 
- kontrole punktów skupu surowców wtórnych; 
- działania represyjno-porządkowe wobec osób spożywających napoje alkoholowe w miejscach publicznych 
objętych zakazem; 
- eliminację patologicznych i uciążliwych zachowań z pogranicza norm prawnych prezentowanych przez 
nieletnich i młodocianych w grupach rówieśniczych oraz zachowań negatywnych; 
- kontrole placów i parków pod katem niedopuszczenia do dewastacji urządzeń użyteczności publicznej.  
Strażnicy Miejscy przeprowadzili 81 kontroli u przedsiębiorców prowadzących punkty skupu odpadów 
metalowych. Przeprowadzono również 71 obserwacji punktów skupu poza deklarowanymi godzinami pracy 
złomnic (np. w godzinach nocnych) w zakresie przeciwdziałania kradzieży oraz ujawnieniu ewentualnej 
działalności związanej z paserstwem. W trakcie ww działań odkryto m.in. dwa nielegalnie działające punkty 
skupu odpadów metalowych zlokalizowanych w Szopienicach, które objęto stałym nadzorem. 
 
 


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


1. Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie.  


MOPS 1.  Realizacja procedury „Niebieska Karta” pomocy społecznej we współpracy z Komisariatami Policji,  służbą 
zdrowia, oświatą, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego na poziomie strategicznym – doskonalenie form współpracy, 
wszystkich instytucji zobligowanych do prowadzenia procedury „Niebieska Karta”  z innymi instytucjami 
pracującymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie takimi jak: wymiar sprawiedliwości, 
prokuratura, organizacje pozarządowe, Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej, Straż Miejska. 
 -  Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego na poziomie operacyjnym (tzw. grupy robocze) – 
prowadzenie spraw związanych z indywidualnymi przypadkami. 
Praca w formule Zespołu Interdyscyplinarnego obejmuje następujące działania: 
a/ diagnozowanie sytuacji w rodzinie z problemem przemocy, 
b/ ocena i monitoring poziomu bezpieczeństwa w rodzinie, 
c) współpraca w/w instytucji w ramach procedury „Niebieska Karta”, 
w tym:  wymiana informacji w oparciu o wypracowane procedury, wytyczanie zadań oraz ich realizacja w 
ramach działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
d) ocena efektywności współpracy. 
e) zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy, 
f) podejmowanie działań prawnych z urzędu w związku z przestępstwem związanym z występowaniem 
przemocy w rodzinie, 
g) 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, 
h) planowanie i realizacja działań interwencyjnych i pomocowych oraz ich koordynacja 
 
* 29.04.2011r. powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w związku z 
tym, zmieniły się zasady współpracy służb i instytucji w ramach procedury „Niebieskie Karty” . Szczegółowe 
informacje dot. działań Zespołu i realizacji procedury „Niebieskie Karty” ujęte zostały w odrębnych 
sprawozdaniach.  
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” pomocy  społecznej (415), 
- liczba interwencji w środowisku w  związku z przemocą domową (279), 
- liczba zakończonych spraw w ramach procedury  „Niebieska Karta” (113), 


- liczba Zespołów   Interdyscyplinarnych : strategicznych (4), roboczych (210), 


- liczba interwencji prawnych związanych z występowaniem  przemocy w rodzinie  (zawiadomienia do  
  Prokuratury,  wnioski do Sądu itp.) (114). 
 


KMP 
WPS UM 
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      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 Ofiar Przemocy w formule spotkań grupowych w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej MOPS, 
- grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy, 
- grupa samopomocowa dla ofiar przemocy, 
- grupa kompetencji psychologicznych dla ofiar przemocy i osób w różnych sytuacjach kryzysowych 
- grupa terapeutyczna dla ofiar przemocy i osób w różnych sytuacjach kryzysowych. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba osób objętych pomocą specjalistyczną (liczba osób dorosłych będących ofiarami przemocy, liczba 
sprawców przemocy, liczba dzieci) -  463 (ofiary-346, sprawcy-87, dzieci – 30), 
- liczba osób korzystających  z Programu Pomocy  Psychologicznej (33), 
- liczba osób korzystających ze schronienia w związku z zagrożeniem przemocą (86), 
- liczba osób korzystających z   poradnictwa prawnego (337), 
- liczba spraw podejmowanych z urzędu w związku z   występowaniem przemocy w rodzinie (29). 
 


 


  


3. Realizacja  programu dla sprawców przemocy domowej obejmującego: 
- szkolenie przedstawicieli służb i instytucji tj. kuratorów sądowych i przedstawicieli policji w zakresie 
motywowania osób sprawujących przemoc do udziału w programie i powstrzymania się od zachowań 
opartych na przemocy, 
- praca ze sprawcami przemocy w formule interwencyjnej i pomocy psychologicznej-   indywidualnej i 
grupowej), celem powstrzymania przemocy i wyposażenia w/w osób w sposoby radzenia sobie w sposób 
konstruktywny w relacjach z innymi ludźmi. 
Wskaźniki działań do oceny: 
- Liczba osób, które skorzystały z programu (22), 
- Liczba sprawców ogółem (87). 


  


   2. Ograniczenie 
dysproporcji 
społecznych. 
  


WPS UM 
 


1. Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy pracowników socjalnych MOPS oraz dzielnicowych.  
-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 działań do oceny: 
- liczba zgłoszeń – 52, 
- sprawozdanie z TPPS na postawie zgłoszeń Policji(0). 
 


MOPS  
WE UM 
SM  
KMP 
PUP    
MKRPA            


  


  2. Współpraca MOPS z oddziałami położniczymi szpitali w Katowicach:  
- wyposażenie szpitali w druk ,,Zgłoszenia ryzyka zaniedbania dziecka”, 
- ocena i monitoring sytuacji dziecka w rodzinie, 
- współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi (wzajemna wymiana informacji dotyczących sytuacji dziecka 
w rodzinie, w razie potrzeby organizowanie spotkań Zespołu ds. Zapewnienia Opieki Nad Dzieckiem) 
Wskaźniki działań do oceny: 
-liczba dzieci i rodzin objętych zgłoszeniem – 16, 
-liczba spotkań ZZOD – 9,   
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- liczba sporządzonych wniosków do Sądu o wgląd w sytuację dziecka – 13, 
- liczba dzieci interwencyjnie umieszczonych poza rodziną – 13.   
 


3. Współpraca pracowników TPPS z policjantami KP VI – cotygodniowe wejścia w teren. 
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość dyżurów – 7. 
   


4. Akcja MOPS dotycząca poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:  
- dystrybucja ulotek w/s rodzin zastępczych (placówki pomocy społecznej, oświaty oraz służby zdrowia), 
- rozklejanie plakatów w/s rodzin zastępczych w środkach komunikacji miejskiej, 
- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym TPD (kampania prasowa). 
Wskaźniki działań do oceny: 
-liczba pozyskanych kandydatów – 6, 
-liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niespokrewnionych – 11.   


5. Tworzenie platformy współpracy pomiędzy MOPS a PUP.  
Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy na podstawie zawartego w 2009r porozumienia, 
dotyczącego partnerstwa w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
zarejestrowanych w PUP i korzystających ze wsparcia Ośrodka. Współpraca polega przede wszystkim na:  
- pośredniczeniu w rekrutacji klientów do skierowania w organizowanych przez Urząd prac społecznie 
użytecznych, 
- stałej wymianie informacji nt. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu intensywniejszej 
aktywizacji zawodowej tej grupy klientów, w tym poprzez skierowanie do uczestnictwa w aktywnych formach 
wsparcia oferowanych przez Urząd Pracy (takich jak: pośrednictwo pracy informacja zawodowa, staże, 
przygotowania zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, wsparcie doradców zawodowych, kluby 
pracy itp.), 
- wspieraniu PUP w opracowywaniu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych klientów Ośrodka w celu 
opracowania planu szkoleń realizowanych w roku 2012. 
Działania te są realizowane dzięki utworzonym stanowiskom  koordynatorów współpracy pomiędzy 
Ośrodkiem a Urzędem Pracy. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba  spotkań koordynatorów z ramienia PUP i MOPS – 10, 
- liczba  osób skierowanych do prac społecznie użytecznych – 27, 
- liczba wniosków do PUP o skierowanie  do kontraktu socjalnego ( art. 50 ustawy o promocji zatrudnienia). 
   


6. Realizacja Programów Aktywności Lokalnej, których celem jest aktywizowanie  społeczności lokalnych – 
Nikiszowca, Szopienic i Załęża. 
 
Programy Aktywności Lokalnej są częścią projektu systemowego „Damy radę - program aktywizacji 
społecznej i zawodowej w Katowicach”, to przedsięwzięcia społeczne, współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Programy SA przyjęte uchwałami Rady Miasta Katowice. W realizacji 
Programu Aktywności Lokalnej wykorzystywana jest metoda CAL, której najważniejszą zasadą jest 
realizowanie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie mieszkańców, w tym klientów 
MOPS, a także wykorzystywanie  w podejmowanych wspólnie z mieszkańcami działaniach zasobów 
środowiska lokalnego.  
PCAL Szopienice  
W 2011 roku, w ramach PCAL w Szopienicach zrealizowano następujące formy wsparcia dla mieszkańców 
dzielnicy: 


1. W ramach instrumentów aktywnej integracji: 
a) poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji 


życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia 
społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,   
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b)  poradnictwo specjalistyczne – pedagogiczne, 
c) Klub Wolontariusza, 
d) grupa samopomocowa, 
e) warsztaty umiejętności społecznych, 
f) wsparcie animatora lokalnego. 


2. W ramach działań o charakterze środowiskowym: 


a) Program Profilaktyczny: 


 zajęcia wspierające dzieci, młodzież i wolontariuszy, 


 wyjazd integracyjny, 


 wyjścia integracyjne, 


 lokalna impreza integracyjna, 


 wsparcie inicjatyw lokalnych, 


 spotkania edukacyjno – integracyjne.  


b) Spotkanie świąteczne, 


c) Organizowane przez Partnera: 


 IV Trzeźwościowy Festyn Rodzinny, 


 integracyjne pikniki rodzinne, 


 spotkania integracyjno – edukacyjne. 


Ponadto współpracę z Gimnazjum nr 13 w Katowicach, Miejskim Domem Kultury „Szopienice – 
Giszowiec”, Zespołem Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach, Zespołem Szkól Gastronomicznych w 
Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach, Hutniczo 
– Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową, Radnym Rady Miasta Katowice Panem Dariuszem Łyczko, 
firmą TAURON – Polska Energia, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem 


Ekonomicznym w Katowicach. 
Równosześnie  w 2011 roku ukazały się następujące artykuły dotyczące realizacji PCAL Szopienice: 


 Miesięcznik Roździeń – lipiec 2011r. – II Dzień Sąsiada – 27 maja 
                                                           - Piknik rodzinny w „Trzynastce” 


 Miesięcznik Roździeń – czerwiec 2011r. – Dzień Sąsiada na Utymanie 
 Miesięcznik Roździeń – maj 2011r. – Szopienicki talent 2011 
 Dziennik Zachodni – 22.04.2011r. – dodatek katowicki – Klaszczemy, już! 
 Dziennik Zachodni – 11.03.2011r. – dodatek katowicki – Matka matce pomoże 
 Dziennik Zachodni – 04.03.2011r. – dodatek katowicki – Zróbcie zabawę. Sami … 
 Dziennik Zachodni – 11.02.2011r. – dodatek katowicki – Dać cel, to dać szansę 
 Miesięcznik Roździeń – luty 2011r. – Owsiakowa orkiestra po raz trzeci w Szopienicach 
 Echo Miasta Katowice – 13.01.2011r. – Zrób innym ferie 
 Miesięcznik Roździeń – styczeń 2011r. – Mądrze wybierać – zdrowo żyć 


 
Liczba  uczestników  PCAL Szopienice - 44 


 
PCAL  Załęże 
W 2011 roku, w ramach PCAL w  Załężu zrealizowano następujące formy wsparcia dla mieszkańców 
dzielnicy: 
- organizowanie spotkań grupy samopomocowej; 
- organizowanie szkolenia wyjazdowego z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i umiejętności 
animacyjnych;  
- organizowanie grupowych warsztatów  wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i 
społeczno-zawodowych; 
- organizowanie grupowych warsztatów o charakterze edukacyjno – rozwojowym w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności społecznych; 
- organizacja  2 lokalnych imprezy integracyjnych; 
- organizacja  Treningu Umiejętności Społecznych; 
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- poradnictwo specjalistyczne -  prawne; 
- organizowanie wyjazdu integracyjnego dla młodzieży i aktywnych mieszkańców w ramach PCAL Załęże; 
- organizowanie spotkania integracyjnego „opłatkowego” dla  partnerów lokalnych i aktywnych mieszkańców 
dzielnicy Załęże; 
- organizowanie spotkań społeczności lokalnej;  
- realizacja działań związanych ze wsparciem inicjatywy lokalnych uczestników PCAL; 
- organizowanie wyjść integracyjnych z mieszkańcami dzielnicy; 
- organizowanie spotkań edukacyjnych dla młodzieży; 
- organizowanie spotkań dla przedstawicieli instytucji; 
- pozyskiwanie klientów do Programu poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych PCAL Załęże. 
 
 Liczba uczestników  PCAL Załęże – 71 
 
 PCAL Nikiszowiec 
 
Realizacja PCAL Nikiszowiec od początku realizacji wiąże się bezpośrednio z tematyką poprawy 
bezpieczeństwa. Jest to jeden z głównych obszarów działania Programu. W 2011r. udało się (Miasto 
Katowice) przeprowadzić procedurę przetargową wyłaniająca firmę realizująca całościowy system 
monitoringu Nikiszowca. Ponadto w ramach Programu wspierano grupę inicjatywną z dzielnicy Janów, która 
zajęła się poprawą bezpieczeństwa na ul. Zamkowej. Grupie udało się ograniczyć sprzedaż alkoholu w 
okolicy osiedla, co zmniejszyło nasilenie problemu. Ponadto poprawie bezpieczeństwa sprzyjały takie 
działania PCAL Nikiszowiec jak m.in. organizacja warsztatów rozwojowych dla młodzieży, warsztatów gier 
planszowych, warcaby, organizacja imprez integracyjnych itp. 


 
Liczba uczestników PCAL Szopienice  - 22 
 


      7. Program profilaktyki społecznej realizowany przez MOPS we współpracy z KMP, adresowany do dzieci w 
wieku 5 – 9 lat ,,MOPSIK”,. 
 
Program profilaktyczny dla dzieci „Z Mopsikiem bezpieczniej” został zrealizowany na terenie dzielnic: 
Nikiszowiec, Murcki, Załęże. 
W ramach programu przeprowadzono spotkania na terenie szkół podstawowych. W ramach spotkań 
przekazano dzieciom wiedzę na temat m.in.: praw i obowiązków dzieci, radzenia sobie z nowymi i trudnymi 
sytuacjami, radzenia sobie i rozpoznawania emocji, dbałości o zdrowie, bezpieczeństwa w trakcie zabawy 
oraz o sposobach pomocy w sytuacjach kryzysowych. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość dzieci objętych działaniem programu – 62, 
- ilość rodzin objętych działaniem programu – 62, 
- częstotliwość spotkań odbytych w ramach programu - średnio 1 spotkanie w tygodniu  x 8 tygodni, 


- ilość spotkań realizowanych w ramach programu - 8x 3 grupy. 


 


  


8. ,,Równe Szanse” – program pracy socjalnej na rzecz dzieci wywodzących się z rodzin romskich i rodzin 
dysfunkcyjnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym także objętych pomocą MOPS Katowice,  
w ramach odbywających się w ŚŚ MOPS ,,Dni otwartych”.  
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość dzieci objętych działaniem programu – narastająco 10, 
- ilość rodzin objętych działaniem programu  - narastająco 5, 
- ilość spotkań zrealizowanych w ramach programu – 65, 
- liczba wycieczek zorganizowanych w ramach programu – 34.   
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9.  Działania profilaktyczne MOPS wobec dzieci zagrożonych żebractwem – wspólnie z KMP i SM.  
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość patroli – 62, 
- ilość wyjść – 62.  
  
   


10. Organizacja spotkań roboczych o charakterze szkoleniowym dla dzielnicowych komisariatów Policji oraz 
pracowników socjalnych TPPS MOPS (1 spotkanie). 


   


11. Akcja „Ulotka” MOPS we współpracy z KMP : przekazanie Policji Ulotek skierowanych do nieletnich 
ciężarnych  dziewcząt 
 
Ulotki były dostępne w jednostkach organizacyjnych MOPS oraz udostępniono szpitalom z oddziałami 
ginekologiczno-położniczymi. Ponadto udzielono wsparcia 2 nieletnim ciężarnym: obydwie pozostały w 
domach rodzinnych uzyskując akceptację swojej sytuacji i pomoc najbliższych   


12.  Zgłoszenia z 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 działań do oceny: 
- 1 x w tygodniu – liczba dyżurów – 51, 
- Sprawozdanie z TPPS na podstawie zgłoszeń – 0.   


 
13. Profilaktyka problemów uzależnień – współpraca z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, KMP, SM, MOPS oraz organizacjami  pozarządowymi   
Wskaźniki działań do oceny: 
- ilość wizyt przeprowadzonych u osób zgłoszonych przez rodziny do leczenia odwykowego - 71 
   


14. Rozwiązywanie problemów osób bezdomnych przez wspólne działania MOPS, SM Policją i organizacjami 
pozarządowymi,  
Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób bezdomnych prowadzone w związku z 
udziałem w realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na rok 2011” 
 
Działania prowadzone przez pracowników MOPS w 2011r. w powyższym obszarze: 
 
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,  poszukiwania rozwiązań które przyniosłyby wymierne 
efekty w pracy z osobami i rodzinami bezdomnymi. Spotkania odbywały się w następujących terminach 
29.06.2011r, 24.10.2011r, 07.12.2011r, 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 
Polski Komitet Pomocy Społecznej Katowice ul. Kozielska 4a  
Caritas  Katowice  ul Dębowa 23 
Straż Miejska Katowice  
Komenda Miejska Policji Katowice    
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Wojewódzkie Pogotowie Ratownicze Katowice  
Izba Wytrzeźwień w Katowicach ul. Macieja 10  
Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach  ul. Orkana  7a   
Dom Noclegowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Krakowska 138 
Sekcja  ds.  Bezdomnych  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach  ul. Morcinka 19a 
 
Kontynuowanie stałych obchodów pomieszczeń niemieszkalnych w tym dworców PKP, PKS przez 
pracowników socjalnych Sekcji d/s Bezdomnych MOPS wspólnie ze służbami porządkowymi.  
Pracownicy Sekcji 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. 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 Domu Noclegowym. 
 
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 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.  
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 Sekcji 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 dworców PKP, PKS, jak i przy podejmowaniu działań 
interwencyjnych. 
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Wskaźniki działań do oceny: 
- Ilość wizyt w środowisku – 314, 
- Liczba zgłoszeń – 27. 


15. Rozwiązywanie problemów osób żebrzących przez wspólne działania MOPS, SM Policją i organizacjami 
pozarządowymi. 
W Katowicach został wdrożony projekt przeciwdziałania żebractwu o nazwie ,,Pomagam mądrze’’ Liderem i 
jednocześnie realizatorem projektu jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta   w Katowicach  a 
partnerskimi organizacjami i instytucjami są, Wydział Polityki Społecznej  Urzędu Miasta Katowice, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej,  Śląskie Forum na Rzecz osób Bezdomnych, Straż Miejska, Policja.  
Głównym zadaniem projektu było przede wszystkim przeprowadzenie kampanii informacyjnej do 
mieszkańców Katowic, która miała na celu wskazanie żebractwa jako procederu pozyskiwania środków 
finansowych w sposób nielegalny i  niegodziwy.   
W związku z powyższym ulotki, plakaty, były rozprowadzane na terenie całego miasta, marketach, centrach 
handlowych, kościołach, dworcach PKP,PKS. 
Realizowane były również patrole pracowników Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta wraz z 


funkcjonariuszami Straży Miejskiej  w miejsca gdzie znajdują się osoby żebrzące którym oferowano 
możliwości skorzystania z szerokiej oferty pomocowej ze strony  samorządu oraz organizacji pozarządowych 
i wyznaniowych.  
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- Ilość wizyt w środowisku – 227, 
- Liczba zgłoszeń – 85. 
   


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


WPS UM 1. Edukacja w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia dla członków rodzin. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba osób w sytuacji kryzysowej związanej z problemem alkoholowym w rodzinie – 105. 
 


 


  


2. Podejmowanie działań motywujących i interwencyjnych wobec osób uzależnionych od środków 
psychoaktywnych, w tym uruchamianie procedury obowiązku leczenia odwykowego. 
 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba osób z problemem alkoholowym objętych oddziaływaniami – 200, 
- ilość działań motywujących - 158 
- ilość uruchomionych procedur - 22 


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


 
Wskaźniki działań do oceny: 
- liczba interwencji w rodzinie- 20, 
- liczba dzieci objętych pomocą – 8. 


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


SM 1. Prowadzenie działań w szkołach i ich otoczeniu przez Sekcję Prewencji szkolnej SM. 
2. Realizacja Programów / akcji prewencyjnych, zakup materiałów edukacyjnych i pomocniczych 
wspierających działania profilaktyczne SM. 
 
W 2011 r. Sekcja Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej realizowała zadania: 
- spotkania z rodzicami (17 spotkań, liczba uczestników ok. 930); 
- prelekcje  dla dzieci i młodzieży (122 spotkania, liczba uczestników ok. 10 250 os.); 
- realizacja programu profilaktycznego „Z bajką bezpieczniej”, w ramach którego został wyprodukowany 
spektakl teatralny „Ogród pełen bajek” (2011 r. odbyło się 11 spektakli teatralnych dla dzieci klas I-III szkół 
podstawowych); 


WE UM 
WZK UM 
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- realizacja programu „Kibicuję Fair Play”; 
- prowadzenie dodatkowych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży w Kinie Orange IMAX, filiach Biblioteki 
Miejskiej, Domu Dziecka „Stanica”, Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka; 
- realizacja projektu „Miejska dżungla”, mającego na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych z 
pełnosprawnymi mieszkańcami Katowic; 
- uczestnictwo w imprezach dla dzieci organizowanych na terenie Doliny Trzech Stawów, tj. Pierwsze Śląskie 
Rowerkowanie oraz Mityng kolarski w ramach olimpiad specjalnych; 
 
Koszt zadania: 9 704,70 zł 
 


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


WZK UM 1. Finansowanie miejskiego programu profilaktycznego „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”/ 
„Bezpieczny Gimnazjalista”. 
Program realizowany był przez nauczycieli i pedagogów w ramach godzin wychowawczych w: 


 szkołach podstawowych („Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”), 
 klasach I i II gimnazjów („Bezpieczny Gimnazjalista”), 
 zespołach szkół specjalnych (dla szkół specjalnych opracowano modyfikację programu, 


dostosowana do potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów), 
 szkołach ponadgimnazjalnych („Bezpieczna młodzież”), 
 przedszkolach („Z bajką bezpieczniej”). 


Koordynatorem programu na terenie każdej szkoły był pedagog lub psycholog szkolny. 
Adresaci programu w 2011 r. 
II półrocze roku szkolnego 2010/2011:  


 uczniowie szkół podstawowych:  ok. 12 280 os.  
 uczniowie szkół gimnazjalnych: ok. 7 050 os. 
 uczniowie zespołów szkół specjalnych: ok. 530 os. 
 rodzice / opiekunowie uczniów: ok. 19 800 os. 


            Ogółem liczba adresatów:               ok. 39 660 os.  
 
I półrocze roku szkolnego 2011/2012: 


 uczniowie szkół podstawowych:                 ok. 12 200 os.  
 uczniowie szkół gimnazjalnych:  ok. 6 640 os.  
 uczniowie zespołów szkół specjalnych:  ok. 510 os. 
 rodzice / opiekunowie uczniów:  ok. 19 350 os. 


Ogółem liczba adresatów: 
  ok. 38 700 os. 


W ramach zadania nr wykonano m.in. 
 zakup roll-up „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny Gimnazjalista”, „Bezpieczna 


Młodzież”, „Z bajką bezpieczniej” (4 szt.) na potrzeby ww. programów profilaktycznych;  
 wydruk plakatów, listów do rodziców, ulotek informacyjnych i plansz; 
 zorganizowano imprezę „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – jako podsumowanie 


Miejskiego Konkursu Profilaktycznego „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”.  
 zakupiono nagrody dla uczniów w ramach organizowanych konkursów; 
 zlecono opracowanie i wydrukowano plakaty do każdego z programów profilaktycznych „Bezpieczne 


Dziecko – Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”; 
 zakupiono sprzęt elektroniczny na potrzeby programów: rzutnik, laptopy, nagłośnienie, aparat 


fotograficzny; 
 zakupiono gadżety programowe: smycze, pendrive, magnesy, odblaski, zegary, klocki lego, 


terminarze, odznaki, podkładki pod myszki; 
 
Koszt zadania: 40 760,31 zł 


WPS UM, 
WE UM, 
Rada 


Pedagogów i 
Psychologów 
Szkolnych, 


KMP,              
SM 
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2. Realizacja programu „Z bajką bezpieczniej” 
Realizacja projektu opierała się przede wszystkim na spotkaniach umundurowanych funkcjonariuszy z 
dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli oraz uczniami klas 1-3 katowickich szkół podstawowych, 
podczas których omawiano tematy związane z bezpieczeństwem oraz poprawnymi z punktu widzenia 
społecznego zachowaniami. 


      Szczegółowe dane dotyczące realizacji programu "Z bajką bezpieczniej" w roku 2011 przedstawia      
      poniższa tabela: 


 


Lp.  Placówka  Ilość 


placówek 


Ilość  


grup 


Ilość dzieci 
uczestniczących w 


zajęciach 


1.  Placówki oświatowe (przedszkola i 


szkoły podstawowe) 


39 129 5 055 


2. Kino IMAX 1 1 30 


3. Górnośląskie Centrum Zdrowia 


Dziecka 


1 1 30 


4. Miejska Biblioteka Publiczna 1 1 20 


 Ogółem 42 132 5 135 


 
 Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu "Z bajką bezpieczniej" było przygotowanie i 
wystawienie  spektaklu "Ogród pełen bajek".  
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół wspierający koordynację rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” projektu Urzędu Miasta Katowice pn. „Z bajką 
bezpieczniej” i jego akceptacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Śląski przyznał 
Miastu dotację celową w wysokości 50 000,00 zł. Została ona w całości przeznaczona na zrealizowanie 
spektaklu „Ogród pełen bajek” w oparciu o treści zawarte w programie „Z bajką bezpieczniej”. Premiera 
spektaklu odbyła się 15 czerwca 2011r. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.  
 


Lp. Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Ilość 


spektakli 


Ilość dzieci 
uczestniczących w 


spektaklach 


1.  Premiera spektaklu "Ogród pełen bajek" finał 


Miejskiego Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel 


Sznupka/Bezpieczny Gimnazjalista 


 


1 


 


200 


2. Cykl spektakli "Ogród pełen bajek" dla uczniów 


katowickich szkół podstawowych 


10 1 000 


 Ogółem 11 1 200 


 
Koszt zadania: 50 196,49 zł 


WZK 
RPiPS 
WPS 


  


3. Realizacja miejskiego programu profilaktycznego „Kibicuję Fair Play” 
W ramach programu w roku 2011 zrealizowano: 


 szkolenia specjalistyczne dla kadry pedagogicznej i służb mundurowych; 
  zajęcia w szkołach (scenariusze zajęć obejmują tematykę postaw tolerancji i zachowań związanych 


z bezpiecznym kibicowaniem. Realizowane były w bloku 2 godzin lekcyjnych, np. lekcja wychowania 
fizycznego + godzina wychowawcza);  


 spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, przedstawicielami klubu 
piłkarskiego GKS Katowice, piłkarzami, przedstawicielami Samorządu.  


 Miejska Liga Szkolna wraz z konkursem na najlepszą drużynę kibiców.  W roku szkolnym 2010/2011 
w Lidze uczestniczyło 38 katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych; 


KMP 
SM 


WPS 
WE 


MOPS 
RPiPS 


GKS Katowice 
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 konkurs plastyczny „Mój bezpieczny stadion”. 
Koszt zadania 44 528,16 zł 
 


4. Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
 Zakupiono nagrody dla zwycięzców Turnieju. 


Koszt zadania 2 485,12 zł 
 


OSP 


5. Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego o tematyce ppoż. – dla szkół podstawowych, specjalnych i 
gimnazjów. 
XIII edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci                    
z pomocą” skierowana była do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat, a także 
do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej. 
Zadaniem konkursu jest promowanie i poszerzanie wiedzy, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak                      
i związanej z tym działalności służb ratowniczych, uczestniczących  w usuwaniu skutków wypadków, 
pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.  Na obszarze województwa śląskiego konkurs jest 
organizowany przy udziale Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu. 
Koszt zadania 997,72 zł 
 


OSP 


6. Organizacja i przyznawanie nagród dla uczestników XI Regionalnej Spartakiady Pożarniczej Szkół 
Specjalnych. Zakupiono nagrody dla zwycięzców spartakiady. 
Koszt zadania 1499,76 zł 
 


OSP 


  


7. Organizacja obozu szkoleniowo - wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kokotku 
k/Lublińca w dn. 27.06.2011 – 06.07.2011 r. W obozie uczestniczyło 54 dzieci z OSP Dąbrówka Mała, OSP 
Szopienice, OSP Podlesie, OSP Zarzecze. W trakcie obozu realizowane były m.in. programy z zakresu 
ratownictwa medycznego, działań gaśniczych, żeglarstwa śródlądowego, ratownictwa wysokościowego, 
organizacji i służby w ochronie przeciwpożarowej i inne; odbyły się zawody sportowo-pożarnicze.    
Koszt zadania: 24 999,24 zł 
 


OSP 


  


8. Współfinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczny Maluch” poprzez zapewnienie materiałów 
edukacyjnych, promocyjnych i biurowych. 
 
Program edukacyjno-profilaktyczny „Bezpieczny Maluch” realizowany był dla dzieci z 5 wytypowanych przez 
Wydział Edukacji UM w Katowicach, placówek przedszkolnych; program zrealizowano w ścisłej współpracy z 
WOPR, GOPR i śląskimi przedsiębiorcami w tym z Profi Auto, firmą motoryzacyjną wspierającą działania na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas kilkudziesięciu spotkań z 200 dziećmi oraz rodzicami 
przeprowadzono szereg zajęć z zakresu bezpieczeństwa i wzorowych postaw, na zakończenie programu  
w grudniu 2011 roku przeprowadzono finał, podczas którego dzieci zaprezentowały pozyskane umiejętności 
w zachowaniach (m.in. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej); przyznaną dotację na realizację 
projektu w wysokości 20.000 zł rozdysponowano w całości na rzecz materiałów poglądowo-edukacyjnych dla 
uczestników programu oraz materiałów pomocniczych i informacyjnych, 
Koszt zadania: 19 999,99 zł 
 


KMP, 
WOPR, 
GOPR, 


Profi Auto, 
KZK GOP, 


TESCO 


  


9. Współfinansowanie programu prewencyjnego „Nie daj się złodziejowi” poprzez zabezpieczenie materiałów 
edukacyjno-informacyjnych i biurowych. 
 
KMP w Katowicach zrealizowała akcję prewencyjno-edukacyjną „Nie daj się złodziejowi” we współpracy z KZK 
GOP, Tesco i UM w Katowicach, podczas której w wyniku kilku tygodniowych działań upowszechniano wśród 
mieszkańców Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem pasażerów komunikacji miejskiej, publicznej wiedzę i 
umiejętności w zakresie właściwego zabezpieczanie swojego mienia i przeciwdziałania kradzieżom 
kieszonkowym; w działaniach zastosowano elementy prowokacji, którą finalizowano komunikatem o 
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potencjalnym zagrożeniu i właściwych metodach zabezpieczenia mienia i osób; przyznaną dotację w 
wysokości 5.000 zł wykorzystano w całości na rzecz wydania materiałów informacyjnych, edukacyjnych  
i prewencyjnych. Istotnym jest nadmienić, że w ramach tego działania katowiccy policjanci pozyskali od 
partnerów w tym projekcie dwukrotnie większą kwotę wsparcia na działania programowe. 
 
Koszt zadania: 5 000 zł 
 


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


Koszt zadania: 1 987,98 zł 
 


WZK 
SP 
KMP 


  


  


  


  


III.  Poprawa 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 


1. Poprawa 
bezpieczeństwa 
uczestników ruchu 
drogowego 


MZU i M 1. Analiza wypadkowości na ciągach komunikacyjnych w miejscach szczególnie zagrożonych. 
2. Bezwzględne karanie uczestników ruchu drogowego naruszających przepisy. 
3. Wzmożona kontrola i monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych w układzie drogowym. 
4. Modernizacja infrastruktury drogowej. 
5. Kontrole w celu zapewnienia właściwych warunków dojazdu przeciwpożarowego. 
 
W minionym roku zostały zrealizowane przez MZUiM prace na terenie miasta Katowice: 
- wyznaczono 25 wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 
- oklejono żółta taśmą odblaskowa słupki w miejscach o ograniczonej widoczności  
- wykonano jezdnie i chodniki oraz parkingi i wjazdy: Strzelecka, Deszczowa, Letnia, Lubuska, Szybowa, 
Jesienna Kępowa, Wymysłów, Karasiowa, Łopianowa, Bażantów, Leszczynowa, Ligocka, Piastów, 
Jagiellońska, Rataja, Gallusa, Lotnisko; 
- wykonano jezdnię na ulicach: Skłodowskiej-Curie, Meteorologów, Złota, Kołodzieja, Załęska Hałda, 
Kościuszki, Piotrowicka, Mikołowska; 
- zmodernizowano monitoring w tunelu,  
- wymieniono 1600 metrów bieżących barier energochłonnych, 
- wykonano 4300 m2 oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej, 
- dostosowano 10 sygnalizacji świetlnej do wymogów UE, 
- doświetlono ulice i wymieniono oprawy i żarówki na wyremontowanych drogach oraz miejscach, w których 
zauważono nieprawidłowości podczas wizji lokalnych.  
 


KMP  
SM 


WZK UM 
WORD 
MZUiM 
KM PSP 


  


IV. Poprawa 
bezpieczeństwa imprez 
masowych. 


1. Wypracowanie 
skutecznych 
mechanizmów 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
imprez masowych.  


WZK UM 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. 


W 2011 r. WZK w ramach kompetencji prowadzi analizę wniosków organizatorów imprez artystycznych lub 
rozrywkowych pod katem zagrożeń i spełniania ustawowych wymagań oraz prowadzi kontrolę zgodności 
przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu. W 2011 r. wydano 114 decyzji: 
- 45 dec. ws. imprez masowych; 
- 44 dec. ws. wykorzystania dróg ws. szczególny; 
- 25 dec. ws. zbiórek publicznych. 
przeprowadzono 65 kontroli imprez masowych 


KMP  
SM 


WKUL UM 


  


V. Poprawa 
funkcjonowania i 
standardów pracy 
służb oraz warunków 


1. Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury 
lokalowej służb 


WZK UM 1. Remont poczekalni i pomieszczeń dyżurnych Komisariatu Policji II w Katowicach w kierunku stworzenia 
tam funkcji recepcyjnych tych placówek wraz z zakupem materiałów. 
 Koszt zadania: 89 942,88 zł 
 


KMP 
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obsługi mieszkańców 
w placówkach 
odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i 
porządek publiczny. 


porządkowych i 
ratowniczych. 


2 Remont pomieszczeń służbowych i ogólnie dostępnych w Komisariacie Policji VI w Katowicach, poprzez 
wymianę i montaż nowych drzwi wejściowych do jednostki, montaż na stanowisku dyżurnego szyby 
ochronnej dla policjantów, montaż instalacji oświetleniowej na dziedzińcu kamienicy przed wejściem do KP 
VI 
Koszt zadania: 22 937,77 zł 
 


3.  Ocieplenie garażu OSP Dąbrówka Mała i podłączenie do niego energii elektrycznej. 
Koszt zadania: 19 901,40 zł 


OSP 


  


4.  Budowa nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej                                                                                                                   
Koszt zadania: 3 313 685,47 zł 


SM 
WIN UM 


  
  


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


 WZK UM  1. Zakup 10 urządzeń pomiarowych FST Alco-sensor. 
Koszt zadania: 22 755 zł 


KMP 


  


2. Zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do usuwania miejscowych zagrożeń dla IRG I 
(50/50), samochodu operacyjnego oraz samochodu kwatermistrzowskiego. 
Koszt zadania: 634 960 zł 


KM PSP 


  


3. Zakup samochodu dla OSP Kostuchna. 
 Koszt zadania198 500 zł 


OSP 


  


4. Zakup sprzętu ratowniczego - poduszki pneumatycznej. 
Koszt zadania: 54 981,72 zł 


KM PSP 


  


5. Doposażenie strażaków PSP w sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie. 
Koszt zadania: 154 999,98 zł 


KM PSP 


  


6. Doposażenie jednostek OSP w umundurowanie i sprzęt ratowniczy. Zakup umundurowania bojowego 
(Gorotex - komplet około 2.500 zł); zakup sprzętu ratowniczego (torby R1 ok.. 6.000 zł/komplet, zakup 
masek, butli, podstawowy sprzęt (węże tłoczne i ssawne) itp. - wraz z zakupem materiałów do realizacji 
zadań statutowych. 
Koszt zadania: 34 233,96 zł 


KM PSP 


  


7. Opłaty za media i paliwo w celu utrzymania jednostek PSP w pełnej sprawności i gotowości bojowej. 
Koszt zadania: 126 000 zł 


8. Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego- w tym między innymi 
nożyco-rozpieracza hydraulicznego i urządzeń do selektywnego wybierania połączeń. 
Koszt zadania: 69 778 zł 


9. Naprawa sprzętu OSP uszkodzonego w akcjach. 
Koszt zadania: 9 300 zł 


OSP 


10. Remont pokrycia dachowego KM PSP i JRG. 
Koszt zadania: 65 000 zł 
 


KM PSP 


11. Podest zabezpieczający kanał najazdowy  JRG II Piotrowice.  
Koszt zadania: 10 000 zł 
 


12. Zakup nowego wyposażenia dla Strażnicy OSP Kostuchna po remoncie (wyposażenie pomieszczeń 
gospodarczych OSP). Koszt zadania: 20 000 zł 
 
 
 


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


WZK UM 1. Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta dla wyróżniających się funkcjonariuszy z okazji Święta Policji. 
 Z okazji Święta Policji w 2011 r. Prezydent wręczył katowickim policjantom 29 nagród 
Koszt zadania: 30.000 zł 
 


KMP  


  


2. Nagrody Prezydenta Miasta dla  funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. 
- W 2011 r. Prezydent Wręczył 5 nagród funkcjonariuszom OPP w Katowicach.  
Koszt zadania: 5 000 zł 
 


3. Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka. 
- W 2011 r. Prezydent wręczył 30 nagród strażakom PSP w Katowicach.  
Koszt zadania: 30 000 zł 


KM PSP 


  


4. Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków - ochotników OSP z okazji Święta Strażaka. 
- W 2011 r. Prezydent wręczył 30 nagród strażakom-ochotnikom OSP.  
Koszt zadania: 15 000 zł 
 


OSP 


5. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. 
W 2011 r. Prezydent wręczył 20 nagród z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. 
Koszt zadania: 20 000 zł 
 
 


SM 


6. Nagrody Prezydenta Miasta dla dyspozytorów MCR w celu motywowania do właściwego wykorzystania 
potencjału technicznego Centrum. Prezydent wręczył nagrody dziesięciu dyspozytorom.  
Koszt zadania: 10 000 zł 
 


WZK 


  


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


  wszystkie 
podmioty  


1. Promocja programów profilaktycznych i prewencyjnych. 
2. Działania informacyjne ukierunkowane na wskazane obszary działania 
3. Wypracowanie sposobu przepływu informacji pomiędzy koordynatorami programu. 
4. Organizacja i współorganizacja imprez/akcji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo. 
 
Promocja programów profilaktycznych i prewencyjnych oraz poszczególnych przedsięwzięć realizowana była 
przez realizatorów - w ramach zadań własnych. Działalność informacyjna ukierunkowana na dane obszary 
prowadzona była przez rzeczników prasowych Policji, Straży Miejskiej i Urzędu Miasta. 
 
Koszt zadania: 3 430,90 zł 
 


WINP UM 
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Tabela nr 2                                                                         Plan i wykonanie za okres od 01-01-2011do 31-12-2011  


         


PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2011 r. (PZPOBOPP) 


         


1 - Uchwała nr VI/65/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie PZPOBOPP w 2011 r. 


2 - 
Decyzja wykonawcza z dnia 14 kwietnia 2011 r. Sekretarza Miasta Katowice do zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice nr 134/2011 z 13 kwietnia 
2011 r. wykonująca zarządzenie PMK nr 168/11 z 13 kwietnia 2011 r. - rozdysponowująca środki na PZPOBOPP do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dotyczy 
wszystkich zadań poza I.1.3 i II.5.10. 


3 - Wniosek ZK.3026.6.3.2011.MM2 z 12-05-2011 r. zmiana treści zadań V.1.1; V.1.2; V.2.8. 


4 - Zarządzenie nr 105/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 02 marca 2011 r. zwiększenie środków o 750.000 zł na zadaniu V.1.4. 


5 - 
Zarządzenie nr 234/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 maja 2011 r. przeniesienia środków między zadaniami I.1.1; V.2.6; V.2.8, VI i na nowe zadania I.1.3 
i II.5.10. 


6 - Zarządzenie nr 303/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększające środki o 300.000 zł na zadaniu V.1.4. 


7 - Wniosek ZK.3026.6.4.2011.MM2 z 08-09-2011 r. zmiana treści zadań V.1.1; V.1.3. 


8 - Zarządzenie nr 462/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 09 września 2011 r. zwiększające środki o 61.000 zł na zadaniu V.1.4. 


9 - Decyzja Sekretarza WZK/6/2011 z dnia 19-10-2011 r. przeniesienia dla zadania II.5.2. 


10 - 
Zarządzenie nr 545/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 października 2011 r. zmniejszające środki o 103.800 zł na zadaniu V.1.4 i zmiany w V.2.2, V.2.4, 
V.2.5, V.2.7, V.2.10, V.2.11. 


11 - Zarządzenie nr 552/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 października 2011 r. przeniesienia między zadania V.2.3, V.2.6 i V.2.9. 


12 - Decyzja Sekretarza WZK/8/2011 z dnia 21-11-2011 r. przeniesienia dla zadania II.5.1. 


13 - Wniosek ZK.3026.6.9.2011.MM2 z 23-11-2011 r. zmiana treści zadania V.2.6. 


14 - Zarządzenie nr 602/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011 r. przeniesienia między zadaniami II.5.1, II.5.2, II.5.3, V.2.8, VI 


15 - Decyzja Sekretarza WZK/12/2011 z dnia 02-12-2011 r. przeniesienia dla zadania II.5.2. 


16 - Zarządzenie nr 636/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 grudnia 2011 r. zmniejszające środki o 220.000 zł na zadaniu V.1.4. 


  


Nr  Zadanie 
Plan Plan po 


zmianach 
Zaangażowanie Wykonanie 


% 
wykonania 


(8:6) Rozdział § 
Kwota 


[zł] 


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 3000 135 000 120 000 119 818,96 119 818,96 99,85% 


  Zmiana nr 2, 5   3000-
99 


135 000 120 000 119 818,96 119 818,96 99,85% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.               


I.1.3 


Przewóz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach z siedziby szkoły przy ul. Jankego 276 do miejsc pełnienia służby i z powrotem 


75495 4210 0 15 000 10 126,25 10 126,25 67,51% 


  Zmiana nr 5               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.               


I.2.1 Fundusz motywacyjny dla policjantów KMP – przyznawanie kwartalnych nagród Prezydenta Miasta funkcjonariuszom osiągającym 
wyróżniające ich efekty w służbie (realizacja Programu monitorowania przestępczości kryminalnej w wybranych kategoriach).  


75404 3000 80 000 80 000 80 000,00 80 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2   3000-


99 


80 000 80 000 80 000,00 80 000,00 100,00% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               
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I.2.2 Fundusz motywacyjny dla strażników SM – przyznawanie kwartalnych nagród Prezydenta Miasta za ujawnianie sprawców dewastacji 


i wybryków chuligańskich.  
75416 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


II.4.2 Realizacja programów / akcji prewencyjnych, zakup materiałów edukacyjnych i pomocniczych wspierających działania profilaktyczne 


SM, zakup gier edukacyjnych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zakup gadżetów, nagród dla zwycięzców konkursów. 
75416 4210 10 000 10 000 9 704,70 9 704,70 97,05% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


II.5.1 Program prewencyjny „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”. Środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i 


Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. nie zostały ujete w podsumowaniu sprawozdania. 
85154   40 790 40 790 40 760,31 40 760,31 99,93% 


    4170 0 900 900,00 900,00 100,00% 


    4210 20 000 14 000 13 995,95 13 995,95 99,97% 


  Zmiana nr 2, 12, 14   4300 20 190 25 290 25 289,36 25 289,36 100,00% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   4430 600 600 575,00 575,00 95,83% 


II.5.2 Realizacja programu "Z bajką bezpieczniej". Środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2011 r. nie zostały ujęte w podsumowaniu sprawozdania. 


85154   50 210 50 210 50 196,49 50 196,49 99,97% 


    4170 0 600 600,00 600,00 100,00% 


  Zmiana nr 2, 9, 14, 15   4210 0 15 100 15 088,34 15 088,34 99,92% 


  Spektakle zrealizowano z dofinansowania Wojewody. Program zrealizowano zgodnie z planem.   4300 50 210 34 510 34 508,15 34 508,15 99,99% 


II.5.3 Realizacja programu "Kibicuję fair play" 75495   40 000 44 600 44 528,16 44 528,16 99,84% 


      4210 12 000 12 000 11 993,03 11 993,03 99,94% 


  Zmiana nr 2, 14   4300 27 700 32 300 32 289,13 32 289,13 99,97% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   4430 300 300 246,00 246,00 82,00% 


II.5.4 Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 75412 4210 2 500 2 500 2 485,12 2 485,12 99,40% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


II.5.5 Fundowanie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów. 75412 4210 1 000 1 000 997,72 997,72 99,77% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


II.5.6 Organizacja i przyznawanie nagród dla uczestników IX Regionalnej Spartakiady Pożarniczej Szkół Specjalnych. 75412 4210 1 500 1 500 1 499,76 1 499,76 99,98% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


II.5.7 Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  75412   25 000 25 000 24 999,24 24 999,24 100,00% 


      4210 5 487 5 487 5 487,00 5 487,00 100,00% 


  Zmiana nr 2   4300 19 363 19 363 19 362,24 19 362,24 100,00% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   4430 150 150 150,00 150,00 100,00% 


II.5.8 Współfinansowanie programu profilaktycznego "Bezpieczny Maluch" poprzez zapewnienie materiałów edukacyjnych, promocyjnych 
i biurowych, wydanie gry planszowej dla dzieci (gra sznupkowa). 


75404 3000 20 000 20 000 19 999,99 19 999,99 100,00% 


                
  Zmiana nr 2   3000-


99 


20 000 20 000 19 999,99 19 999,99 100,00% 
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  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


II.5.9 Współfinansowanie programu prewencyjnego "Nie daj się złodziejowi" poprzez zabezpieczenie materiałów edukacyjno-


informacyjnych i biurowych 
75404 3000 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2   3000-
99 


5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


II.5.10 Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo. 75495   0 2 000 1 987,98 1 987,98 99,40% 


  Zmiana nr 5   4210 0 500 492,79 492,79 98,56% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   4300 0 1 500 1 495,19 1 495,19 99,68% 


V.1.1 Remont poczekalni i pomieszczeń dyżurnych Komisariatu Policji II w Katowicach w kierunku stworzenia tam funkcji recepcyjnych 
tych placówek wraz z zakupem materiałów. 


75404 3000 90 000 90 000 89 942,88 89 942,88 99,94% 


  Zmiany nr 2, 3, 7   3000-


01 


90 000 78 000 77 944,76 77 944,76 99,93% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   3000-


99 


0 12 000 11 998,12 11 998,12 99,98% 


V.1.2  Remont pomieszczeń służbowych i ogólnie dostępnych w Komisariacie Policji VI w Katowicach, poprzez wymianę i montaż nowych 


drzwi wejściowych do jednostki, montaż na stanowisku dyżurnego szyby ochronnej dla policjantów, montaż instalacji oświetleniowej 


na dziedzińcu kamienicy przed wejściem do KPVI. 


75404 3000 25 000 25 000 22 937,77 22 937,77 91,75% 


  Zmiana nr 2, 3   3000-


01 


25 000 25 000 22 937,77 22 937,77 91,75% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.1.3 Ocieplenie garażu OSP Dąbrówka Mała i podłączenie do niego energii elektrycznej. 75412 6050 20 000 20 000 19 901,40 19 901,40 99,51% 


  Zmiana nr 2, 7               


  Zadanie realizowane zgodnie z planem. Termin zakończenie - październik 2011 r.               


V.1.4 Budowa nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej.  75416 6050 2 650 


000 


3 437 


200 


3 313 685,47 3 313 


685,47 


96,41% 


  Zmiana nr 2, 4, 6, 8, 10, 16               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.2.1 Zakup 10 urządzeń pomiarowych FST Alco-sensor. 75404 3000 24 000 24 000 22 755,00 22 755,00 94,81% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.2.2 Zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do usuwania miejscowych zagrożeń dla IRG I (50/50), samochodu operacyjnego 
oraz samochodu kwatermistrzowskiego. 


75410 6170 400 000         


  Zmiana nr 2, 10 75411 6060   635 000 634 960,00 634 960,00 99,99% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Średni gaśniczy GBA Renault, operacyjny Renault Latitude, kwatermistrzowski Renault 
Master. 


              


V.2.3 Zakup samochodu dla OSP Kostuchna. 75412 6060 200 000 198 500 198 500,00 198 500,00 100,00% 


  Zmiana nr 2, 11               


  Zakupiono lekki samochód pożarniczy na bazie forda transita.               


V.2.4 Zakup sprzętu ratowniczego - poduszki pneumatycznej.  75410 6170 60 000         


  Zmiana nr 2, 10 75411 6060   55 000 54 981,72 54 981,72 99,97% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.2.5 Doposażenie strażaków PSP w sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie. 75410 3000-


99 


176 000         
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  Zmiana nr 2, 10 75411 4210   155 000 154 999,88 154 999,98 100,00% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.2.6 Doposażenie jednostek OSP w umundurowanie i sprzęt ratowniczy. Zakup umundurowania bojowego (Gorotex - komplet około 2.500 


zł); zakup sprzętu ratowniczego (torby R1 ok. 6.000 zł/komplet, zakup masek, butli, podstawowy sprzęt (węże tłoczne i ssawne) itp. - 


wraz z zakupem materiałów do realizacji zadań statutowych. 


75412   30 000 34 250 34 233,96 34 233,96 99,95% 


  Zmiana nr 2, 5, 11, 13   4210 18 000 23 000 22 999,97 22 999,97 100,00% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   6060 12 000 11 250 11 233,99 11 233,99 99,86% 


V.2.7 Opłaty za media i paliwo w celu utrzymania jednostek PSP w pełnej sprawności i gotowości bojowej. 75410 3000-


99 


150 000         


  Zmiana nr 2, 10 75411     126 000 126 000,00 126 000,00 100,00% 


      4210 0 80 000 80 000,00 80 000,00 100,00% 


  Zadanie zrealizowano wg potrzeb.   4260 0 46 000 46 000,00 46 000,00 100,00% 


V.2.8 Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, - w tym między innymi nożyco-rozpieracza 


hydraulicznego i urządzeń do selektywnego wybierania połączeń. 
75495   70 000 72 919 69 778 69 778 95,69% 


    4210 40 000 39 281 36 150,26 36 150,26 92,03% 


  Zmiana nr 2, 3, 5, 14   4300 6 000 6 000 5 990,10 5 990,10 99,84% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.   6060 24 000 27 638 27 638,00 27 638,00 100,00% 


V.2.9 Naprawa sprzętu OSP uszkodzonego w akcjach. 75412 4270-


03 


15 000 9 300 9 300,00 9 300,00 100,00% 


  Zmiana nr 2, 11               


  Zadanie zrealizowano wg potrzeb.              


V.2.10 Remont pokrycia dachowego KM PSP i JRG. 75410 3000-


01 


250 000         


  Zmiana nr 2, 10 75411 4270-


03 


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


  Ze względu na krótki termin wykonania zrealizowano zmieniony zakres zadania.               


V.2.11 Podest zabezpieczający kanał najazdowy  JRG II Piotrowice 75410 3000-


99 


10 000         


  Zmiana nr 2, 10 75411 4270-


03 


  10 000 10 000,00 10 000,00 100,00% 


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.2.12 Zakup nowego wyposażenia dla Strażnicy OSP Kostuchna po remoncie (wyposażenie pomieszczeń gospodarczych OSP) 75412 4210 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.3.1 Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta dla wyróżniających się funkcjonariuszy z okazji Święta Policji. 75404 3000 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.3.2 Nagrody Prezydenta Miasta dla  funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. 75495 3040 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.3.3 Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka. 75495 3040 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00% 
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  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.3.4 Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków - ochotników OSP z okazji Święta Strażaka. 75412 3040 15 000 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.3.5 Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. 75416 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


V.3.6 Nagrody Prezydenta Miasta dla dyspozytorów MCR w celu motywowania do właściwego wykorzystania potencjału technicznego 
Centrum. 


75495 3040 10 000 10 000 10 000,00 10 000,00 100,00% 


  Zmiana nr 2               


  Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.               


VI Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę ludności. 75495   10 000 3 431 3 430,90 3 430,90 100,00% 


  Zmiana nr 2, 5, 14   4210 5 000 3 431 3 430,90 3 430,90 100,00% 


  Zadanie zrealizowano wg potrzeb.   4300 5 000 0 0,00 0,00 0,00% 


RAZEM:      4 650 000 5 437 200 5 301 555,22 5 301 555,32 97,51% 


 W tym:        


 rezerwa celowa   2 000 000 2 000 000    


 środki zabezpieczone w WIN UM    2 650 000 3 437 200    


 środki dodatkowe   0 0    


         


 


środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. – nie ujęte w 
podsumowaniu Informacji finansowej 


  91 000 91 000  


  


 


 


 


 


 







