
UCHWAŁA NR XLVII/1122/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XXXIII/725/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie 
Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2013 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 2013 uchwalonego uchwałą nr XXXIII/725/13 
Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2013 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/1122/14 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 marca 2014 r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego w 2013 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE – SPOSOBY I FORMY REALIZACJI 

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 
rok 2013  (zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą nr XXXIII/725/13 Rady Miasta Katowice z dnia 
30 stycznia 2013 r. 

Głównym celem programu była poprawa stanu bezpieczeństwa, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego 
celu było ograniczenie lub eliminowanie negatywnych zjawisk i tendencji w zakresie stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu. Duże znaczenie 
przywiązywano do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, 
wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw 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 2013 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). Zgodnie 
z Zarządzeniem nr 1375/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2013 r. koordynatorzy złożyli 
sprawozdania z realizacji zadań programowych za rok 2013. 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 2013 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 
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poszczególnych zadań to wkład wniesiony przez wykonawców w realizację Programu poprzez udostępnienie 
ich zasobów (środków osobowych, finansowych, rzeczowych i organizacyjnych). Na podstawie bieżących 
analiz stanu bezpieczeństwa miasta dokonywane były konieczne zmiany w metodach i sposobie realizacji 
Programu , z uwzględnieniem zmian kosztów ich realizacji. 

Tabela nr 2  zawiera informacje finansowe wykonania Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2013 r.

III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Dokonując oceny efektywności Programu można uznać, iż zaangażowanie współpracujących ze sobą 
podmiotów: Miasta, Policji, Straży Miejskiej i społeczności lokalnej w działania na wyznaczonych przez 
Program obszarach  pozwoliło na m. in. zmniejszenie  liczby przestępstw  kryminalnych (w roku 
2013 wszczęto 12393 postępowania, tj. o 392 mniej niż w roku 2012), jak również przestępstw rozbójniczych 
(2012 r. – 359; 2013 r. - 312 ). 

- przestępstwa kryminalne 

- przestępczość rozbójnicza 
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Od roku 2008 realizowany jest w KMP w Katowicach program monitorowania przestępczości 
kryminalnej w wybranych kategoriach, który jako narzędzie pomocnicze o charakterze analityczno-
prognostycznym służy do właściwego ukierunkowania pracy w celu osiągnięcia lepszych efektów 
wykrywczych w płaszczyźnie przestępczości kryminalnej. Program obejmuje takie kategorie jak: 

kradzież z włamaniem,  kradzież z włamaniem do pojazdu, bójka i pobicie, kradzieże cudzej rzeczy,  
zniszczenie mienia, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała.

- Program monitorowania przestępczości kryminalnej w wybranych kategoriach 

Jak obrazuje poniższy wykres, rokrocznie zmniejsza się liczba spraw wszczętych - w porównaniu do 
roku 2012 spadek liczy wszczętych postępowań o 399 – oraz nieznaczny spadek liczby przestępstw 
stwierdzonych o 23 w porównaniu do roku 2012. W odniesieniu do tej grupy przestępstw wskaźnik 
wykrywalności spadł o 1,5%. 

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. 

Program  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 2013 roku w celu poprawy 
standardów pracy i warunków obsługi mieszkańców to: inwestycje, remonty oraz zakupy sprzętu 
i wyposażenie:

- remont bieżący Komisariatu Policji I w Katowicach; 

- remont bieżący Komisariatu Policji III w Katowicach, 

- remont bieżący pomieszczeń socjalnych w JRG III, 

- wymiana instalacji elektrycznej w JRG II i w JRG III, 

- uzupełnienie zaplecza transportowego poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych KMP 
w Katowicach - zakup pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych; 

- zakup drukarki dla KMP w Katowicach; 
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- zakup elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych do druku i powielania dokumentów wraz 
z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi dla KMP w Katowicach; 

- zakup 1 stanowiska komputerowego stacjonarnego z pełnym oprogramowaniem dla KMP w Katowicach; 

- zakup wielofunkcyjnego zestawu multimedialnego dla KMP w Katowicach; 

- doposażenie strażaków PSP w sprzęt ratowniczy, ochrony osobistej i umundurowanie, sprzęt łączności; 

- doposażenie jednostek OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały do realizacji zadań statutowych; 

- naprawa i remont sprzętu p.poż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP; 

- zakup materiałów i sprzętu wspomagających wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: hełmów, 
sorbentów, neutralizatorów oraz środków pianotwórczych, energii elektrycznej, gazu, paliwa do samochodów 
pożarniczych; 

- zakup fotopułapek dla Straży Miejskiej, 

- zakup samochodów służbowych przystosowanych do przewożenia psów służbowych dla SM w Katowicach; 

- zakup platformy nawigacyjnej do zwalczania przestępczości samochodowej dla KMP w Katowicach; 

- zakup kamery do zwalczania przestępczości pseudokibiców dla KMP w Katowicach; 

- zakup aparatu fotograficznego dla Referatu Techniki Kryminalistycznej KMP w Katowicach; 

- zakup zadymiarki kanałowej (wytwornicy dymu) dla SM w Katowicach. 

 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 pozwala dokonać 
oceny ich realizacji (tj. faktycznej efektywności i wysokiego poziomu zaangażowania). Podkreślić należy 
duże zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnej. 

Szczególne znaczenie w 2013 roku miała realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki, a w tym 
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. 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 2013 r. potwierdzono zasadność do ich 
kontynuowania w roku 2014. 
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Tabela nr 1 
Sprawozdanie z realizacji zadań 

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W 2013 R.

Poz. Kierunek działania Treść zadania Koordynator / 
Podmioty 

współpracujące

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

1. Zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na 
ulicach m.in. poprzez finansowanie dodatkowych służb 
patrolowych. 
Realizacja tego zadania zakończyła się uzyskaniem 
następujących efektów: 
dzięki środkom finansowym na mocy obowiązującego 
porozumienia zrealizowano w roku 2013 dodatkowe służby 
patrolowe na ulicach Katowic z udziałem 728 funkcjonariuszy 
Policji. 
w ramach służb ponadnormatywnych funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali ogółem 
22 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, 13 osób 
poszukiwanych, w ramach swych działań wylegitymowali 
łącznie 2971 osób, nakładając na sprawców wykroczeń 
1623 mandatów karnych na kwotę łączną 179610,00 zł, 
skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu oraz zastosowali 
ogółem 145 pouczeń. 

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

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

3. Zwiększenie liczby umundurowanych patroli Straży 
Miejskiej na ulicach m.in. poprzez finansowanie 
dodatkowych służb patrolowych. 
W ramach realizacji zadania Straż Miejska przeprowadziła 48 
dodatkowych patroli w Katowicach na ul. Mariackiej i ulicach 
przyległych tj. ul. Staromiejska, ul. Dyrekcyjna, ul. 
Mielęckiego, ul. Stanisława, ul. Tylna Mariacka, 
w których brało udział 99 funkcjonariuszy na zasadzie 
wielokrotności. 
Patrole piesze do działań typowo prewencyjnych odbywały się 
na w/w ulicach w godzinach 18.00 – 23.00 oraz 20.00-24.00. 
Głównym zadaniem funkcjonariuszy było ograniczenie 
zdarzeń zakłócających spokój i porządek publiczny, takich jak 
spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz 
zakłócanie spoczynku nocnego. Znacząca większość 
ujawnionych wykroczeń przez strażników dotyczyła 
naruszenia art. 431 ust 1 Ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym 
zakazem oraz art. 145 Kodeksu wykroczeń tj. zaśmiecanie 
miejsca publicznego. Dzięki regularnych kontrolom 
prewencyjnym, zaobserwowano zauważalną poprawę 
w zakresie przestrzegania porządku publicznego, a tym samym 
odnotowano mniejszą ilość popełnianych wykroczeń. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej realizując dodatkowe patrole 
w 2013 roku przeprowadzili 158 interwencji, podczas których 
nałożyli 82 mandaty karne na sprawców wykroczeń, 
zastosowali 126 razy środki oddziaływania wychowawczego 
w postaci pouczenia, w 1 przypadku skierowali wniosek 
o ukaranie do sądu. Strażnicy w trakcie pełnienia dodatkowej 

WZK / 

KMP 

SZKOŁA 
POLICJI 

STRAŻ 
MIEJSKA 
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służby na omawianym obszarze doprowadzili 15 osób do Izby 
Wytrzeźwień, a 1 do miejsca zamieszkania. 

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). 
W ramach podejmowanych systemowo działań oraz 
przedsięwzięć odnotowano zadowalające efekty działania 
katowickich policjantów za okres całego roku 2013 realnym 
stał się spadek liczby przestępstw objętych monitorowaniem 
w porównaniu do roku 2012 o 250, co pozwala określić 
wskaźnik dynamiki tych przestępstw na poziomie 97,4 
Prezydent Miasta Katowice przyznał nagrody 
80 funkcjonariuszom KMP w Katowicach.

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

2. Fundusz motywacyjny dla strażników SM – 
przyznawanie kwartalnych nagród Prezydenta Miasta za 
ujawnianie sprawców dewastacji i wybryków 
chuligańskich. 
Prezydent Miasta Katowice przyznał nagrody 
7 funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Katowicach.

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

1. Systematyczne kontrole lokali gastronomicznych, 
 punktów sprzedaży alkoholu i ich otoczenia. 
 2.  Egzekwowanie przestrzegania obowiązków przez 
właścicieli lokali prowadzących działalność rozrywkową 
i gastronomiczną. 
Straż Miejska w Katowicach w 2013 roku przeprowadziła 159 
kontroli placówek handlowych, dot. one głównie 
nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów 
regulujących obrót napojami alkoholowymi w sklepach 
i lokalach gastronomicznych. W trakcie kontroli ujawniono 22 
przypadki nieprawidłowości, które skutkowały nałożeniem 
mandatów karnych. 

I.4 Ograniczenie zjawiska handlu ulicznego 
prowadzonego bezprawnie. 

1.  Systematyczne działania kontrolne. 
 2. Bezwzględne karanie osób prowadzących handel bez  
wymaganych zezwoleń. 
 3. Doskonalenie przepisów prawa miejscowego w zakresie  
handlu ulicznego. 
W 2013 roku, strażnicy przeprowadzili 998 kontroli 
w miejscach prowadzenia działalności handlowej 
uwzględniając przy tym targowiska, kiermasze 
okolicznościowe. Ujawniono na ich podstawie 757 wykroczeń 
(624 mandatów karnych, 133 pouczenia oraz 18 wniosków do 
sądu). Działania te prowadzono cyklicznie przy współpracy 
i wsparciu wyspecjalizowanych jednostek; Sanepid, 
Obwodowy Urząd Miar, właściwe miejscowo jednostki 
Policji. 
Miejsca w których występuje zagrożenie „nielegalnym” 
handlem ulicznym na obszarze miasta Katowice to głównie: 
- Plac Wolności, ul. Warszawska, Stawowa róg Mickiewicza, 
Katowicka, Ordona i Chorzowska, Plac Szewczyka.

SM/ 
Komisja ds. 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych UM 
w Katowicach 

WDG 

Sanepid 

Obwodowy Urząd 
Miar 

KMP 
SM/ 

WDG 
WZK 
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I.5 Ograniczenie nieprawidłowego 
parkowania pojazdów. 

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 proponowanie miejsc) montażu 
elementów bezpieczeństwa ruchu oraz małej architektury 
uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie. 
4. Inspirowanie zmian organizacji ruchu drogowego. 
5. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec 
nieprawidłowo  parkujących na wyznaczonych miejscach 
parkingowych dla  osób niepełnosprawnych. 
6. Organizacja wzmożonych kontroli w celu 
wyeliminowania przypadków bezprawnego korzystania 
przez osoby niepełnosprawne z kart parkingowych. 
W 2013 r. najwięcej wykroczeń ujawnianych było na obszarze 
Śródmieścia, w pozostałych dzielnicach miasta, dotyczyło to 
głównie obszarów na których skupiona jest znaczna ilość 
instytucji, obiektów użyteczności publicznej. Strażnicy 
miejscy podjęli w 2013 r. - 12 583 interwencji 
komunikacyjnych w wyniku, których 8201 osób zostało 
ukaranych mandatem karnym, w 4296 zastosowano 
pouczenia a wobec 83 sprawców wykroczeń drogowych 
skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Spośród podanej 
liczby interwencji komunikacyjnych w 6101 przypadkach 
zastosowano urządzenia do blokowania kół pojazdów. 
W toku prowadzonych czynności usunięto na koszt 
właściciela 209 pojazdów, w tym 25 w trybie art. 50a 
ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy których stan 
wskazuje na to że nie są używane - pojazdy porzucone oraz 
bez tablic rejestracyjnych) oraz 184 w trybie art. 130a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym (w związku z ujawnionymi 
wykroczeniami, głównie dotyczy zablokowania parkowanym 
pojazdem wyjazdu z bram, garaży, miejsc postojowych oraz 
zablokowania torowisk tramwajowych). 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej na terenie całego miasta 
przeprowadzali 311 kontrole miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych, podczas których usunięto na koszt 
właściciela 3 pojazdy. Ukarano mandatami karnymi 16 osób 
nieposiadających uprawnień do parkowania na miejscu dla 
osób niepełnosprawnych, w stosunku do 21 zastosowano 
pouczenie. 
W 2013 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonali 867 
kontroli parkowania pojazdów na ścieżkach rowerowych, 
podczas których stwierdzili 134 nieprawidłowości. Wobec 
osób, które naruszyły zakaz zatrzymania i postoju na ścieżkach 
rowerowych strażnicy miejscy nałożyli 77 mandatów 
karnych, w stosunku do 57 osób zastosowano środek 
oddziaływania wychowawczego. 
W stosunku do pojazdów parkujących w sposób 
nieprawidłowy na drogach przeciwpożarowych strażnicy 
miejscy interweniowali 229 razy. Funkcjonariusze nałożyli 37 
mandatów karnych, zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego wobec 11 osób. 
W 2013 roku strażnicy dzielnicowi Straży Miejskiej 
zaproponowali zarządcom dróg i terenów 3 zmiany, mające na 
celu uniemożliwienie nieprawidłowego parkowania poprzez 
montaż elementów bezpieczeństwa ruchu oraz małej 
architektury. Straż Miejska w 2013 roku przedstawiła 13 
propozycji dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego 
w mieście, przedstawiając swoje wnioski na posiedzeniach 
Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego działający przy 
Wydziale Rozwoju Miasta. 

SM/ 

KMP 
MZUM 

WZK UM 
WPS UM 
WRM UM

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

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

SM/ 

KMP 

Id: 05026634-8A4B-412E-933B-622B9CE9291A. Podpisany Strona 7



w kierunku poprawy porządku i estetyki obiektów 
użyteczności i miejsc publicznych. 
W 2013 roku do Straży Miejskiej wpłynęło 49 825 zgłoszeń, 
z czego wykonano 19 985 interwencji, pozostałe to zgłoszenia 
typowo informacyjne i bezpodstawne. W ramach 
prowadzonych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej: 
 interweniowali 1285 razy wobec osób popełniających 
wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu, z czego 878 sprawców zostało ukaranych 
mandatem karnym, 378 osób pouczono o obowiązujących 
przepisach, natomiast w 29 przypadkach skierowano wnioski 
o ukaranie do sądów; 
podjęli 1 814 interwencji w związku z łamaniem przepisów 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w tym 1285 osób ukarali mandatem 
karnym, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, a wobec 
526 osób zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego; 
w myśl Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nałożono 196 
mandatów karnych na osoby palące w miejscach 
zabronionych a 137 osób pouczono . 
Korzystając z posiadanych uprawnień w celu zapewnienia 
porządku publicznego strażnicy miejscy: 
 ujęli i przekazali do najbliższych jednostek policji 33 
sprawców przestępstw bądź osób poszukiwanych; 
 doprowadzili do izby wytrzeźwień 1 179 osób nietrzeźwych. 

W 2013 roku funkcjonariusze katowickiej Straży Miejskiej 
przeprowadzili 21 930 kontroli porządkowych. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli strażnicy m.in.: 
nałożyli 395 mandatów karnych za łamanie przepisów 
określonych w art.10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 439 sprawców wykroczeń 
z tej kategorii zostało pouczonych o obowiązujących 
przepisach prawa, a w 11 przypadkach skierowano wnioski 
o ukaranie do sądu; 
w kategorii wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku 
publicznego 1 285 osób ukarano mandatem karnym, 18 
spraw skierowano do rozpatrzenia przez sąd, 
a 552 interwencji zakończono pouczeniem o obowiązujących 
przepisach prawa. 

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

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. 
 5. Wprowadzenie inteligentnego monitoringu wizyjnego. 
Straż Miejska przeprowadziła 78 kontroli na terenie miasta 
działających punktów skupu odpadów metalowych.. 
W trakcie kontroli punktów skupu surowców wtórnych 
ujawniono 23 nieprawidłowości stanowiących wykroczenia. 
Po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie stosownych 
czynności wyjaśniających w 22 przypadkach sprawcy 
wykroczeń zostali ukarani grzywną w drodze mandatu 
karnego, 1 sprawę skierowano do Sądu. W 2013 r. na skutek 
działań kontrolnych 7 punktów skupu straciło wymagane 
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 
związanej ze skupem surowców wtórnych. 
W 2013 roku Straż Miejska w Katowicach dysponowała 
czterema urządzeniami samoczynnie rejestrującymi przebieg 
zdarzeń tzw. „foto pułapkami”. Urządzenia te pozostają 

SM / 

KMP 
KZGM 

Spółdzielnie, 
spółki 

mieszkaniowe    
PKP/SOK 

inne 
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w wyłącznej dyspozycji Zespołu Komunalnego Straży 
Miejskiej i wykorzystywane są do identyfikacji sprawców 
nielegalnego podrzucania śmieci oraz odpadów w miejscach 
o ogólnej dostępności np. na niezabezpieczonych 
przestrzeniach miejskich, osiedlowych, leśnych, poboczach 
dróg, w pobliżu garaży, ogródków działkowych, a także do 
identyfikacji sprawców zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego, obserwacji miejsc narażonych na dewastację 
infrastruktury oraz urządzeń komunalnych. Urządzenia te 
wykorzystano również podczas czynności realizowanych 
wspólnie z Komendą Miejską Policji w Katowicach do 
obserwacji miejsc, w których gromadziły się osoby 
podejrzewane o kradzieże, głównie przewodów 
energetycznych, trakcyjnych oraz infrastruktury komunalnej, 
a także do obserwacji otoczenia punktów skupu metali 
funkcjonujących na terenie miasta Katowice. 
W 2013 roku urządzenia typu „foto pułapki” wykonały ponad 
50 sesji zdjęć, dzięki którym można było zidentyfikować 10 
sprawców wykroczeń takich jak składowanie odpadów 
w miejscu do tego nieprzeznaczonym, wjazd do lasu bez 
zezwolenia oraz zaśmiecanie lasu i miejsca publicznego. 

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

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

1.  Realizacja procedur związanych z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie: 
a/ realizacja interwencyjnej procedury „Niebieska Karta” 
pomocy społecznej we współpracy z Komisariatami Policji, 
służbą zdrowia, oświatą, Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
b/ obsługa działań Zespołu Interdyscyplinarnego, 
c/ organizowanie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 
koordynowanie działań służb, instytucji i organizacji 
w obszarze przeciwdziałania i rozwiązywania problemu 
przemocy w rodzinie oraz doskonalenie modelu wzajemnej 
współpracy, 
d/ organizowanie i koordynowanie  pracy grup roboczych 
związanych z indywidualnymi przypadkami osób i rodzin 
z problemem przemocy obejmujące: 
- diagnozowanie sytuacji w rodzinie z problemem przemocy, 
-  ocena i monitoring poziomu bezpieczeństwa w rodzinie, 
- planowanie i realizacja działań w obszarze interwencji 
i pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy 
- współpraca w/w instytucji w ramach procedury „Niebieska 
Karta”, 
- ocena efektywności współpracy, 
- zapewnienie kompleksowej pomocy osobom 
pokrzywdzonym w wyniku przemocy, 
- podejmowanie działań prawnych z urzędu w związku 
z przestępstwem związanym z występowaniem przemocy 
w rodzinie, 
- wyposażenie poszczególnych instytucji zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ulotki 
informacyjne dot. możliwości uzyskania pomocy w związku 
z problemem przemocy 
- ulotka dla ofiar przemocy, dla sprawców przemocy i dzieci. 

Wskaźniki do oceny działań: 
- liczba rodzin objętych procedurą  „Niebieska Karta” pomocy  
społecznej, i innych służb - 725; 
- liczba interwencji w środowisku w związku z przemocą 
domową – 521; 
- liczba zakończonych spraw w ramach procedury „Niebieska 
Karta” – 334; 
- liczba zespołów   Interdyscyplinarnych: strategicznych (5), 
roboczych (1551); 
-  liczba interwencji prawnych związanych z występowaniem  

MOPS 
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przemocy w rodzinie  (zawiadomienia do Prokuratury,   
wnioski do Sądu itp.)- 245; 

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. 
c/realizacja wsparcia dla ofiar przemocy przez organizacje 
pozarządowe. 

Wskaźniki do oceny działań: 
- liczba osób objętych pomocą   specjalistyczną (liczba osób   
dorosłych będących ofiarami    przemocy, liczba sprawców   
przemocy, liczba dzieci) - ofiary przemocy -296, sprawcy 
przemocy -105, dzieci  - 14; 
- liczba osób korzystających z Programu Pomocy  
Psychologicznej – 27; 
- liczba osób korzystających ze  schronienia w związku 
z zagrożeniem przemocą – 51; 
- liczba osób korzystających z poradnictwa prawnego – 443; 
- liczba spraw podejmowanych z urzędu w związku z 
występowaniem przemocy w rodzinie – 27. 

3. Realizacja  programu edukacyjno - korekcyjnego 
adresowanego do osób stosujących przemoc obejmującego: 
-praca ze sprawcami przemocy w formule interwencyjnej 
i pomocy psychologicznej 
-   indywidualna i grupowa praca, celem powstrzymania 
przemocy i wyposażenia w/w osób w sposób radzenia sobie 
w sposób konstruktywny w relacjach z innymi ludźmi, 
- współpracę służb i instytucji w ramach motywowania 
i kierowania osób sprawujących przemoc do udziału 
w programie. 
Wskaźniki do oceny działań: 
Liczba osób, które skorzystały z programu – 20. 

II.2 Ograniczenie dysproporcji 
społecznych 

1. Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy 
pracowników socjalnych MOPS oraz dzielnicowych. 
- współpraca pracowników TPPS z policjantami KP VI – 
cotygodniowe wejścia w teren. 
-zgłoszenia KMP dotyczące osób zależnych 
-intensywna praca socjalna z rodzinami objętymi pomocą 
MOPS, w których  dzieci zgodnie z informacją KMP zostały 
zatrzymane po spożyciu alkoholu. 

 Wskaźniki do oceny działań: 
- ilość wejść w środowiska - 12; 
- liczba zgłoszeń  osób zależnych – 32; 
-  liczba  rodzin objętych intensywną pracą socjalną – 9. 

 2. Współpraca MOPS z oddziałami położniczymi szpitali 

WPS UM 
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w Katowicach: 
- ocena i monitoring sytuacji dziecka w rodzinie, 
- współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi (wzajemna 
wymiana informacji dotyczących sytuacji dziecka w rodzinie, 
w razie potrzeby organizowanie spotkań Zespołu ds. 
Zapewnienia Opieki Nad Dzieckiem). 

 Wskaźniki do oceny działań: 
-liczba dzieci i rodzin objętych zgłoszeniem – 17; 
-liczba spotkań ZZOD – 3; 
- liczba sporządzonych wniosków do Sądu o wgląd w sytuację 
dziecka – 16; 
- liczba dzieci interwencyjnie umieszczonych poza rodziną – 
16. 

 3. Program profilaktyki społecznej realizowany przez 
MOPS adresowany do dzieci w wieku 5-9 lat „MOPSIK”. 

 Wskaźniki do oceny działań: 
 PCAL Załęże 
- ilość dzieci objętych działaniem programu – 20; 
- ilość rodzin objętych działaniem programu – 20; 
- częstotliwość spotkań w ramach programu – średnio 1 x 
tydzień przez 7 tygodni; 
- ilość spotkań realizowanych w ramach programu– 45min.x 8 

 PCAL Giszowiec 
- ilość dzieci objętych działaniem programu – 150; 
- ilość rodzin objętych działaniem programu – brak danych; 
- częstotliwość spotkań w ramach programu – średnio 2 x 
tydzień przez 8 tygodni; 
- ilość spotkań realizowanych w ramach programu – 14. 

 4.  Działania profilaktyczne MOPS wobec dzieci 
zagrożonych żebractwem – wspólnie z KMP, SM 
i organizacjami pozarządowymi. 

 Wskaźniki do oceny działań: 
- ilość patroli – 38; 
- ilość wyjść – 1. 

 5. Organizacja spotkań roboczych o charakterze 
szkoleniowym dla dzielnicowych komisariatów Policji oraz 
pracowników socjalnych TPPS MOPS. 

 Wskaźniki do oceny działań: 
- ilość spotkań – 0; 

 6. 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 do oceny działań: 
- ilość rodzin – 0; 

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

 Wskaźniki do oceny działań: 
- ilość wizyt przeprowadzonych u osób zgłoszonych przez 
rodziny do leczenia odwykowego – 277. 

 8. Rozwiązywanie problemów osób bezdomnych przez 
wspólne działania MOPS, SM, Policji i organizacji 
pozarządowych. 
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 Wskaźniki do oceny działań: 
- liczba spotkań – 4; 
- ilość zgłoszeń instytucji i osób prywatnych dot. osób 
bezdomnych – 53; 
- ilość wizyt (obchodów) w miejscach, w których przebywają 
bezdomni – 284 wizyty; 
- liczba rozmieszczonych plakatów – 34. 

 9. Rozwiązywanie problemów osób żebrzących przez 
wspólne działania MOPS, SM, Policji i organizacji 
pozarządowych. 

 Wskaźnik do oceny działań: 
- ilość wizyt/patroli w środowisku – 370; 
- liczba osób zgłaszających się do TPBA w związku 
z podjętymi działaniami – 57. 

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

1. Edukacja w zakresie rozwiązywania problemu 
uzależnienia dla członków rodziny. 
 Wskaźnik do oceny działań: 
- liczba osób w sytuacji kryzysowej związanej z problemem 
alkoholowym w rodzinie -74. 
 2. Podejmowanie działań motywujących i interwencyjnych 
wobec osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, 
w tym uruchamianie procedury obowiązku leczenia 
odwykowego. 

 Wskaźnik do oceny działań: 
- liczba osób z problemem alkoholowym objętych 
oddziaływaniami – 357. 

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

 Wskaźniki do oceny działań: 
- liczba interwencji w rodzinie- 143; 
- liczba dzieci objętych pomocą – 327. 

WPS UM 

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

1. Prowadzenie działań w szkołach i ich otoczeniu przez 
Sekcję Prewencji Szkolnej SM. 
 2. Realizacja programów / akcji prewencyjnych przez SM. 
 3. Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych do 
realizacji programów profilaktycznych „Po drodze nam 
z lego” oraz „I ja mogę zostać bohaterem”. 
 4. Realizacja II edycji projektu „Bezpieczne Wakacje – 
Bezpieczna Woda”. 
 5. Szkolenia dla funkcjonariuszy Zespołu Prewencji 
Szkolnej. 
Katowicka Straż Miejska realizując zadania i obowiązki 
określone w art. 11 pkt 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o strażach gminnych (Dz.U.97.123.779 z późn. zm.) prowadzi 
w lokalnych placówkach oświatowych różnorodne działania 
profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie popełnianiu 
wykroczeń, przestępstw i zjawisk kryminogennych. Działania 
prowadzone przez wyspecjalizowaną komórkę Straży 
Miejskiej w Katowicach - Zespół Prewencji Szkolnej 
skierowane były nie tylko do dzieci i młodzieży. 
Funkcjonariusze uczestniczyli także w spotkaniach 
z rodzicami uczniów, które miały na celu zwrócenie uwagi na 
ważne dla ich podopiecznych problemy tj. bezpieczeństwo 
oraz odpowiedzialność prawna za czyny karalne, a także 
zagrożenia i konsekwencje wiążące się z wagarami. 

W 2013 r. Straż Miejska realizowała, organizowała 
i współuczestniczyła w następujących akcjach i programach: 
- „Z bajką bezpieczniej”(program); 
- „Raz, dwa, trzy z bajką oszczędzasz Ty” (konkurs 
plastyczny); 
-„I ja mogę zostać bohaterem” (program); 

SM / 
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- „Po drodze nam z LEGO” (program); 
- projekt „Bezpieczne Wakacje – Bezpieczna Woda”; 
- „Kibicuję Fair Play” (program); 
- projekt „Miejska Dżungla”; 
Ilość uczestników objęta programami – ok. 8,5 tys. 

Strażnicy Zespołu Prewencji Szkolnej realizując zwoje zadania 
uczestniczyli w 2013 roku w szeregu imprez dla dzieci 
i społeczności lokalnej organizowanych na terenie miasta 
Katowice mi. in. w: 
uroczystym odsłonięciu tablicy "Skwer Wychowanków Janusza 
Korczaka", które zostało zorganizowane przez Szkołą 
Podstawową nr 66 im. Janusza Korczaka 
w Katowicach; 
II Szkolnym Festynie Środowiskowym organizowanym przez 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w 
Katowicach; 
Finale Miejskiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczny 
Gimnazjalista/ Bezpieczna Młodzież"; 
Olimpiadzie Sportowej dla wychowanków katowickich 
świetlic środowiskowych z okazji Dnia Dziecka, która odbyła 
się na Stadionie AWF-u w Katowicach; 
Festynie Rodzinnym - Integracja Rodziców - "Pożegnanie 
Lata" organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 
60 w Katowicach; 
zabezpieczeniu organizowanych przez Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Katowicach oraz Akademią Wychowania 
Fizycznego w Katowicach "Mistrzostwach Katowic Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych", odbywające się na 
terenie Doliny Trzech Stawów. 
Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej 
w Katowicach uczestniczyli w szkoleniach: 
- w październiku 2013 roku w szkoleniu dla pracowników 
oświaty, służb mundurowych i pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowanym przez Zespół 
Szkół nr 1 w Katowicach oraz Instytut Doskonalenia 
Nauczycieli "Wiedza" pod hasłem "Profilaktyka w zakresie 
opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom". 
- w dniach 20 - 23 października 2013 roku w Zakopanem 
w szkoleniu pn. "Profilaktyka uzależnień i przemocy 
w środowisku lokalnym - efektywne działania GKRPA oraz 
służb pomocowych", które zostało zorganizowane przez Studio 
Profilaktyki Społecznej w Krakowie. 

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

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

Realizacja programów profilaktycznych:

„Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” / „Bezpieczny 
Gimnazjalista”: 
październik – listopad – tematyka dot. bezpieczeństwa 
w kontaktach z dorosłymi (molestowanie, znęcanie się, 
kradzieże, pozyskiwanie od dzieci i młodzieży informacji 
przez przestępców), 
grudzień – luty – tematyka dot. przemocy rówieśniczej (bójki, 
pobicia, rozboje, wymuszenia, kradzieże), 
marzec – kwiecień -  tematyka dot. uzależnień (nikotyna, 
narkotyki, alkohol, internet), 
maj – czerwiec - tematyka dot. bezpiecznego wypoczynku 
(bezpieczeństwo w trakcie wakacji w mieście, w trakcie 
podróży, w trakcie wypoczynku nad wodą i w górach). 
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W szkołach gimnazjalnych tematyka została poszerzona 
o zagadnienia z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich 
sprawców czynów karalnych oraz ich rodziców/ opiekunów, 
zagadnienia dojrzałości psychicznej nastolatków oraz 
budowania prawidłowych relacji społecznych. 
„Bezpieczna Młodzież”: 
- Profilaktyka uzależnień - Jak chronić się przed 
uzależnieniem?
- Profilaktyka zaburzeń depresyjnych i zachowań 
autodestrukcyjnych – Chcę żyć, czyli co należy wiedzieć 
o depresji i zachowaniach autodestrukcyjnych.
- Profilaktyka cyberprzemocy - Cyberprzemoc – czy nas to 
dotyczy?
- Profilaktyka przemocy seksualnej – Przemoc seksualna – czy 
potrafię reagować?

W ramach programów zorganizowano, m.in.: 
MIEJSKIE KONKURSY PROFILAKTYCZNE: 
- „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” / „Z bajką 
bezpieczniej” 
Konkurs dla klas I – III :  „Raz, dwa, trzy z bajką oszczędzasz 
Ty”; 
Konkurs dla klas IV – VI: „Każdy problem można rozwiązać – 
Moja historia  jednego dnia”. 
- „Bezpieczny Gimnazjalista” 
Konkurs: „Nie daj się wkręcić reklamie – moja postawa wobec 
świata mediów”; 
- ”Bezpieczna Młodzież” 
Konkurs: „Czy ktoś mną steruje? …”

Na konkurs przyjęto: 
- 98 prac ze szkół podstawowych; 
- 53 prace ze szkół gimnazjalnych; 
- 16 prac ze szkół ponadgimnazjalnych. 

MIEJSKA IMPREZA PROFILAKTYCZNA 
„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” – 
zorganizowana jako podsumowanie Miejskich Konkursów 
Profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”/ 
„Z bajką bezpieczniej”.  Impreza odbyła się w auli 
koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach w dniu 14 czerwca 2013 r. Podczas trwania 
imprezy zaprezentowano nagrodzone prace konkursowe. 
Całość imprezy uświetnił koncert studentów Wydziału 
Wokalno – Instrumentalnego Akademii Muzycznej 
w Katowicach. 

MIEJSKA IMPREZA PROFILAKTYCZNA 
„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” – 
zorganizowana jako podsumowanie Miejskich Konkursów 
Profilaktycznych „Bezpieczny Gimnazjalista” / „Bezpieczna 
Młodzież”.  Impreza odbyła się w Miejskim Domu Kultury 
„SZOPIENICE – GISZOWIEC” w dniu 5 czerwca 2013 r. 
Podczas trwania imprezy zaprezentowano nagrodzone prace 
konkursowe. Całość imprezy uświetnił spektakl „DRZWI” 
Teatru Ruchu KINESIS pod kier. mgr Tomasza Maśnicy. 

2. Zorganizowanie cyklu 10 spektakli „Ogród pełen bajek” 
w Teatrze Śląskim w ramach programu „Z bajką 
bezpieczniej” oraz realizacja programu „Z bajką 
bezpieczniej”. 

Spektakl wystawiany był w Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach. W okresie od lutego do grudnia 
2013 roku wystawiono w teatrze 10 spektakli "Ogród pełen 
bajek", w których uczestniczyło 1 000 uczniów szkół 
podstawowych. 
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3. Realizacja miejskiego programu profilaktycznego 
„Kibicuję Fair Play. 

 „Kibicuję Fair Play” – program realizowany jest we 
wszystkich szkołach podstawowych i skierowany do uczniów 
klas VI. W 2013 r. w zajęciach sportowych organizowanych 
w ramach programu uczestniczyło ok. 700 uczniów. 

Do głównych celów programu należą: 
edukacja prawna młodzieży oraz ich rodziców (spotkania 
z funkcjonariuszami   Policji i Straży Miejskiej); 
uświadomienie odbiorcom konsekwencji prawnych 
związanych z naruszeniem ładu i porządku publicznego 
nie tylko na terenie obiektu sportowego; 
złamanie błędnie pojmowanej solidarności w nieformalnych 
grupach tzw. szalikowców; 
popularyzacja sportu jako wskazanej formy spędzania czasu 
wolnego. 
Zajęcia odbywają się w bloku dwóch godzin lekcyjnych – 
godzina wychowawcza i lekcja wychowania fizycznego. 
Scenariusze zajęć obejmują tematykę: 
 „Kulturalnie kibicuję – fair play w sporcie i na trybunach”; 
 „Dlaczego ważna jest tolerancja”. 
Koordynatorem programu na terenie każdej szkoły jest 
wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. 

W ramach programu „Kibicuję Fair Play” zorganizowano: 
 FERIE ZIMOWE „Kibicuję Fair Play 
z bezpieczeństwem” – akcja zorganizowana i przeprowadzona 
w dniach 11 - 15.02.2013 r., skierowana do dzieci z Domu 
Dziecka „Zakątek” w Katowicach. 

 MIEJSKA LIGA SZKOLNA I KONKURS NA 
NAJLEPSZĄ KATOWICKĄ DRUŻYNĘ KIBICÓW (14-
17.05.2013 r.) - w konkursach wzięło udział 16 katowickich 
szkół podstawowych. 
Rozgrywki podzielono na 4 grupy eliminacyjne. Rozgrywki 
przeprowadzono na Ośrodku Sportowym „SŁOWIAN” 
w Katowicach. Łącznie w Miejskiej Lidze Szkolnej wzięło 
udział ok. 460 uczniów. 

 IMPREZA FINAŁOWA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” – 
impreza podsumowująca konkursy – Miejska Liga Szkolna 
oraz konkurs kibiców. Impreza odbyła się na Hali Sportowej 
KOLEJARZ w dniu 28 maja 2013 r. Podczas imprezy 
rozegrano mecze finałowe Ligi szkolnej oraz wyłoniono 
najlepszą katowicką drużynę kibiców. W imprezie 
uczestniczyło ok. 250 uczniów. 

4. Organizacja i ufundowanie nagród dla zwycięzców 
miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Zorganizowano W JRG I w kwietniu 2013 r., przyznano 
nagrody 9 osobom w trzech kategoriach wiekowych.
5. Organizacja Miejskich Zawodów Pożarniczych dla 
Młodzieży Niepełnosprawnej. 
Zorganizowano we wrześniu 2013 r. W ramach 
organizowanych konkurów drużynowych przyznano 
30 nagród. 
6. Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla 
szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów. 
Finał konkursu odbył się 22 marca 2013 r. – przyznano 
13 nagród.
7. Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  w Konopiskach w dn. 
28.06. - 06.07.2013 r. W obozie uczestniczyło 47 dzieci z OSP 
Dąbrówka Mała, OSP Kostuchna, OSP Szopienice, OSP 
Podlesie, OSP Zarzecze. W trakcie obozu realizowane były 
m.in. programy z zakresu ratownictwa medycznego, działań 
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gaśniczych, żeglarstwa śródlądowego, ratownictwa 
wysokościowego, organizacji i służby w ochronie 
przeciwpożarowej i inne; odbyły się zawody sportowo-
pożarnicze. 

8. Wsparcie organizacji obchodów 100-lecia powstania 
OSP Podlesie, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
i uroczystości. 

Zadanie zrealizowano. 

9. Wsparcie organizacji obchodów Święta Policji 
2013 w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach, 
poprzez dofinansowanie przedsięwzięć i uroczystości. 

Zadanie zrealizowano – festyn odbył się 3.07.2013 r. na 
terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. 

10. Dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego 
przez katowickich policjantów we wrześniu 2013 r. na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa 
publicznego. 

Zadanie zrealizowano – we wrześniu zorganizowano piknik 
rodzinny pod hasłem „Bezpiecznie w Ruchu Drogowym”. 
Policjanci zorganizowali szereg konkursów z wiedzy o ruchu 
drogowym i umiejętności praktycznych dla dzieci i rodziców. 

11. Współfinansowanie programu profilaktycznego 
„Bezpieczny Maluch” poprzez zapewnienie materiałów 
edukacyjnych, promocyjnych. 
Przeprowadzono kilkadziesiąt zajęć edukacyjnych dla 
wyznaczonych placówek przedszkolnych. W grudniu 2013 r. 
odbył się finał programu podczas którego dzieci w występach 
artystycznych zaprezentowały swą wiedzę i otrzymały 
upominki od organizatorów.
12. Współfinansowanie programu „Bezpieczna przystań” 
poprzez zapewnienie materiałów edukacyjnych, 
promocyjnych. 
Zorganizowano 22 spotkania z seniorami, w trakcie których 
informowano wzorcach właściwych zachowań w sytuacjach, 
które mogą w konsekwencji doprowadzić do stania się 
ofiarami przestępstw.
13. Współfinansowanie programu „Bezpieczna kobieta”, 
działania edukacyjne wraz z zajęciami praktycznymi. 
Przeprowadzono kilkanaście działań edukacyjnych 
i informacyjnych z wybraną  na zasadzie zgłoszenia grupą 
kobiet, mieszkanek Katowic. W ramach tego działania wydano 
również kalendarz z informacjami o właściwych 
zachowaniach, telefonach alarmowych, które wręczono 
uczestniczkom zajęć. 
14. Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska 
Polskiego. 

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. 

Obszar działania: 
III. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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III.1 Poprawa bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego 

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, w tym 
sygnalizacji świetlnej. 
 5. Kontrole w celu zapewnienia właściwych warunków 
dojazdu przeciwpożarowego. 
MZUiM w 2013 r. w ramach Programu wykonał: 
wyznaczył 10 wydzielonych miejsc postojowych (kopert) dla 
osób niepełnosprawnych, 
okleił taśmą odblaskową słupki w miejscach o ograniczonej 
widoczności, 
wyremontował i wybudował chodniki na ulicach: P.Skargi, 
Kozielska, Alfreda, Sztygarska, Wozaków, Franciszkańska, 
Emerytalna, Zagrody, Zabłockiego, Kałuży, Karasiowa, 
Łętowskiego, Widłaków, Skrzypów, Hałubki, Karliczka, 
Wileńska, Kijowska, Panewnicka, Ligonia, Boya-Żeleńskiego, 
Drozdów, Bednorza, Obrońców Westerplatte, Pukowca, 
Załęska, Barlickiego, Witosa, Szewska; 
wykonał jezdnie na ulicach: P.Skargi, Kozielska, Alfreda, 
Sztygarska, Wozaków, Franciszkańska, Emerytalna, Zagrody, 
Zabłockiego, Kałuży, Karasiowa, Łętowskiego, Widłaków, 
Skrzypów, Hałubki, Kossutha, Karliczka – boczna, Wileńska, 
Hadyny, Poznańskiej, Kolibrów, obwodnica od ul. 
Panewnickiej do ośr. Radoszowy, Kijowska, Panewnicka, 
Ligonia, Boya-Żeleńskiego, Morawa, Bednorza, Pukowca, 
Owsiana, Załęska, Szewska, Pszczyńska, Wybickiego, 
wykonał wjazdy na ulicach: P.Skargi, Kozielska, Alfreda, 
Sztygarska, Wozaków, Franciszkańska, Emerytalna, Zagrody, 
Zabłockiego, Kałuży, Łętowskiego, Widłaków, Skrzypów, 
Paproci, Hałubki, Karliczka – boczna, Wileńska, Poznańska, 
Kijowska, Panewnicka, Ligonia, Boya-Żeleńskiego, Drozdów, 
Bednorza, Obrońców Westerplatte, Pukowca, Załęska, 
Szewska, 
wykonał miejsca postojowe na ulicach: P.Skargi, Kozielska, 
Alfreda, Zabłockiego, Łętowskiego, Panewnicka, Ligonia, 
Boya-Żeleńskiego Drozdów, Załęska, 
wykonał zatoczki autobusowe na ulicach: P.Skargi, Załęska, 
wykonał parkingi na ulicach: Wozaków, Franciszkańska, 
Kałuży, Paproci, Karliczka-boczna, 
wykonał ścieżki rowerowe wzdłuż ulic: Zabłockiego, 
przebudował sygnalizację świetlną na ulicy Drozdów, 
wykonał modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta 
poprzez wymianę wyeksploatowanych sieci, 
wykonał przebudowę przejścia podziemnego w rejonie Pałacu 
Młodzieży na ul. Mikołowskiej oraz w rejonie Wzgórza 
Wandy na ul. Pszczyńskiej, 
wybudował sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na 
skrzyżowaniu ulic Boh. Monte Casino i 1-go Maja, 
dostosował 7 sygnalizacji świetlnych drogowych do wymogów 
UE na przejściu dla pieszych na ul. Mikołowskiej w rejonie ul. 
Andrzeja oraz w ciągu ulicy Kościuszki (4 sygnalizacje 
świetlne) + 2 sygnalizacje świetlne w rejonie DTŚ, 
wykonał modernizacje elementów tunelu pod DTŚ, 
wykonał przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. 1-go Maja 
(ul. Bagienna), 
wymienił 1032 metry bieżące barier energochłonnych, 
wykonał 4460 m2 oznakowania poziomego z masy 
chemoutwardzalnej. 

MZUiM / 

KMP 
SM 

WZK 
WORD 
KM PSP 

WRM 

Obszar działania: 
IV. Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych. 

IV.1 Wypracowanie skutecznych 
mechanizmów zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez masowych. 

1. Analiza wniosków organizatorów imprez artystycznych 
lub rozrywkowych pod kątem zagrożeń oraz spełniania 
ustawowych wymagań. 
 2. Kontrola zgodności przebiegu imprez masowych 
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z warunkami określonymi w zezwoleniu. 
W 2013 r. WZK w ramach kompetencji prowadziło 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 2013r. wydano 127 decyzji: 
- 38 dec. ws. imprez masowych; 
- 61 dec. ws. wykorzystania dróg ws. szczególny; 
- 28 dec. ws. zbiórek publicznych. 
przeprowadzono 38 kontroli imprez masowych 

WKUL UM 

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

1.  Remont bieżący Komisariatu Policji I przy ul. Żwirki 
i Wigury 28. 
Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 
2. Remont bieżący Komisariatu Policji III w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
3. Remont bieżący pomieszczeń socjalnych w JRG III. 
Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

V.1 Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lokalowej służb 
porządkowych i ratowniczych. 

4. Wymiana instalacji elektrycznej w JRG II i w JRG III. 
Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

WZK 

1. Uzupełnienie zaplecza transportowego poszczególnych 
jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Katowicach: 
zakup pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. 
Zadanie zrealizowano – zakupiono 8 sztuk pojazdów 
służbowych (6 radiowozów oznakowanych, 2 pojazdy 
operacyjne). 

2. Zakup drukarki dla Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach.  Zadanie zrealizowano.
3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku 
i powielania dokumentów wraz z oprogramowaniem 
i materiałami eksploatacyjnymi dla KMP w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano.
4. Zakup 1 stanowiska komputerowego stacjonarnego 
z pełnym oprogramowaniem dla KMP w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano.
5. Zakup wielofunkcyjnego zestawu multimedialnego 
(tablice interaktywne + projektor) dla KMP w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano.
6. Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały 
do realizacji zadań statutowych. 
Zadanie zrealizowano.
7. Naprawa i remont sprzętu p.poż. oraz placów ćwiczeń 
a także pomieszczeń OSP. 
Zadanie zrealizowano.
8. Doposażenie strażaków PSP w sprzęt ratowniczy, 
ochrony osobistej i umundurowanie, sprzęt łączności. 
Zadanie zrealizowano.
9. Zakup materiałów i sprzętu wspomagających 
wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: 
hełmów, sorbentów, neutralizatorów oraz środków 
pianotwórczych, energii elektrycznej, gazu, paliwa do 
samochodów pożarniczych. 
Zadanie zrealizowano.

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

10. Zakup przemiennika i zabezpieczenie częstotliwości 
nadawczej dla Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej 
PMK. 
Zadanie zrealizowano. 

WZK 
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11. Szkolenie z resuscytacji oraz obsługi defibrylatorów. 
Wymiana elektrod po wygaśnięciu gwarancji. 
Zadanie zrealizowano. 
12. Wymiana akumulatorów i wentylatorów w UPS 
podtrzymującym pracę stanowisk dyspozytorskich MCR. 
Zadanie zakończono. 
13. Zakup fotopułapek dla Straży Miejskiej. 
Zadanie zrealizowano. 
14. Zakup samochodów służbowych przystosowanych do 
przewożenia psów służbowych dla Straży Miejskiej. 
Zadanie zrealizowano. 
15. Zakup platformy nawigacyjnej do zwalczania 
przestępczości samochodowej dla KMP w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano.
16. Zakup kamery do zwalczania przestępczości 
pseudokibiców dla KMP w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano.
17. Zakup aparatu fotograficznego dla Referatu Techniki 
Kryminalistycznej KMP w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano.
18. Zakup zadymiarki kanałowej (wytwornicy dymu) dla 
Straży Miejskiej. 
Zadanie zrealizowano.
1. Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta 
Policji dla wyróżniających się funkcjonariuszy pionu służb 
prewencyjnych KMP w Katowicach. 

Nagrody PMK zostały wręczone 30 funkcjonariuszom KMP 
w Katowicach. 
2. Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta 
Policji dla wyróżniających się funkcjonariuszy Oddziału 
Prewencji Policji w Katowicach. 

Nagrody PMK zostały wręczone 5 funkcjonariuszom OPP 
w Katowicach.
3. Nagrody  Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażnika 
Miejskiego. 
Nagrody PMK zostały wręczone 18 funkcjonariuszom Straży 
Miejskiej w Katowicach.
4. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków - OSP 
z okazji Święta Strażaka. 
Nagrody PMK zostały wręczone 27 strażakom OSP.

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

5. Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP 
z okazji Święta Strażaka. 
Nagrody PMK zostały wręczone 47 strażakom KM PSP. 

WZK

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

Id: 05026634-8A4B-412E-933B-622B9CE9291A. Podpisany Strona 19



  1. Promocja programów profilaktycznych 
i prewencyjnych. 
- przygotowanie materiałów promocyjnych (we współpracy 
z partnerem projektu), 
- dystrybucja materiałów w trakcie zajęć z dziećmi w ramach 
programów profilaktycznych, 
- działania promocyjno - informacyjne (w tym zabawy 
z maskotką – „MOPSIKIEM”, dystrybucja mat. dot. 
realizowanych działań) w ramach : „Europejskiego Dnia 
Sąsiada”, „Jarmarku na Nikiszu”, „Dnia Wolontariusza”, 
Festynu Integracyjnego w Załężu, innych działań 
wolontariuszy i realizatorów projektu, 
- współorganizację spotkań tematycznych poświęconych 
bezpieczeństwu mieszkańców ze szczególnie zagrożonych 
grup wiekowych w wybranych dzielnicach Katowic - 
prowadzonych przez przedstawicieli Policji, 
- kurs samoobrony – „Bezpieczna Kobieta” – dla mieszkańców 
Katowic (organizator PCAL Załęże we współpracy z KMP 
Katowice), 
- zapraszanie do udziału w lokalnych imprezach w dzielnicach 
Szopienice, Nikiszowiec, Załęże przedstawicieli Policji 
i Straży Pożarnej (prezentacja sprzętu, wyposażenia, psów 
policyjnych itp.) w celu zbliżenia przedstawicieli Tych 
instytucji do mieszkańców a także zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa, 

 2. Działania  informacyjne  ukierunkowane na  wskazane 
obszary  programu. 
- informowanie społeczności lokalnej w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku prawnego m.in. poprzez 
systematyczną aktualizację stron internetowych (m.in. 
www.mops.katowice.pl i in.),  stały kontakt ze środkami 
masowego przekazu takimi jak stacje telewizyjne: TVP 3, 
TVS, TVP INFO, TVN, stacje radiowe: Program 3 Polskiego 
Radia, Radio EM, Radio Tok FM oraz prasą: Dziennik 
Zachodni i Gazeta Wyborcza. 

 3. Organizacja i współorganizacja imprez/ akcji/ 
przedsięwzięć  promujących bezpieczeństwo. 
W roku 2013 po raz szósty katowickie Świetlice 
Specjalistyczne i Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe 
prowadzone przez tutejszy Ośrodek oraz przez organizacje 
pozarządowe zorganizowały jedną wielką imprezę dla 
wszystkich swoich wychowanków. 
VI Ogólnokatowicki Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 
odbył się w dniu 18 czerwca 2013 r. na terenie Stadionu 
Lekkoatletycznego AWF przy ul. Kościuszki w Katowicach. 
Impreza była objęta honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Katowice. 
W festynie udział wzięło około 500 dzieci - podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 
Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, 
Katolicka Fundacja Dzieciom, Fundacja dla Ludzi 
Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”, Świetlica Nikiszowiec, 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont”, 
Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów oraz katowickie Domy 
Dziecka. Tradycyjnie festyn miał formę Olimpiady Sportowej 
– w rozmaitych konkurencjach sportowych dzieci zdobywały 
punkty. Przewidziane były także inne atrakcje 
w szczególności: występy zespołu muzycznego, zabawy na 
dmuchanym zamku, ściana wspinaczkowa, malowanie twarzy 
i włosów, występ orkiestry policyjnej. Gośćmi tegorocznej 
imprezy byli: radni Miasta Katowice, Dyrekcja Ośrodka Św. 
Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, przedstawiciele 
Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji oraz Straży 
Miejskiej, dyrektorzy i nauczyciele lokalnych szkół oraz liczni 
zaproszeni goście, którzy na co dzień współpracują ze 
świetlicami i klubami oraz stowarzyszeniami, wspierając ich 
działalność i rozwój. 

Wszystkie 
podmioty
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Ponadto w dniach 29-31 sierpnia 2013r. zorganizowano 
imprezę dla dzieci pod nazwą „Biwak dla dzieci i młodzieży 
dzielnicy Murcki Lato 2013”, w której udział wzięło 160 osób. 
Zorganizowano zajęcia dla dzieci o charakterze plastyczno- 
rekreacyjno- wojskowym, malowanie twarzy oraz stylizacje 
i koloryzacje włosów. 
W dniu 22 października 2013r. została zorganizowana 
konferencja pn. „Katowicki Senior”. Jednym z tematów 
przewodnich konferencji było „Bezpieczeństwo seniorów 
w Katowicach – Jak zachować się w sytuacji zagrożenia 
i gdzie szukać pomocy”, prelekcja została wygłoszona przez 
przedstawicieli Komendy Miejskiej w Katowicach. Udział 
w konferencji wzięło ok. 200 osób. 

 5. Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę 
ludności. 
Zadanie zrealizowano zgodnie z planem – wg. potrzeb 
poszczególnych programów profilaktycznych. 
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Plan i wykonanie za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013  

         
PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2013 r. (PZPOBOPP)

         

1 - Uchwała nr XXXIII/725/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie PZPOBOPP w 2013 r.
2 - Decyzja nr WZK/1/2013 Sekretarza z dnia 18-02-2013 r. zmiany między zadaniami II.5.2 i II.5.3
3 - Zarządzenie 1419/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27-03-2013 r. (zwpmk 100/2013) wykonawcze do uchwały w sprawie PZPOBOPP w 2013 r.
4 - Informacja  ZK/2/2013 Sekretarza z dnia 28-03-2013 zmiany w zadaniach V.2.3 i V.2.5
5 - Wniosek do Prezydenta Miasta Katowice ZK.3026. 3.4.2013.MM z dnia 28-03-2013 zmiana treści zadania V.2.2
6 - Decyzja WZK/3/2013 Sekretarza Miasta z dnia 17 .05.2013 r. zmiany w zadaniach II.5.1; II.5.2 i II.5.3
7 - Informacja ZK/5/2013 Sekretarza Miasta z dnia 28-06-2013 r. zmiany w zadaniach II.5.1 i II.5.2
8 - Zarządzenie 1710/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31-07-2013 r. zmiany na zadaniach V.2.6 i V.2.7
9 - Decyzja WZK/4/2013 Sekretarza z dnia 23-08-2013 r. zmiany na zadaniach II.5.7, II.5.8 i V.2.6
10 - Zarządzenie 1731/213 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18-09-2013 r. zwiększenie środków na zadaniu V.2.9
11 - Informacja ZK/9/2013 Sekretarza Miasta z dnia 20-09-2013 r. zmiany w zadaniach V.2.3; V.2.16 i V.2.17
12 - Decyzja WZK/6/2013 Sekretarza z dnia 14-10-2013 r. zmiany na zadaniu V.2.10
13 - Zarządzenie 1772/213 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30-10-2013 r. zmiany w zadaniach V.2.2, V.2.3, V.2.4, V.2.5 i V.2.15
14 - Zarządzenie 1854/213 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 06-12-2013 r. zmiany w zadaniach II.4.3, V.2.13, V.2.14 i V.2.18
15 - Zarządzenie 1887/213 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20-12-2013 r. zmiany w zadaniach V.2.1 i V.2.14
16 - Decyzja WZK/8/2013 Sekretarza z dnia 27-12-2013 r. zmiany na zadaniu V.2.11

  

Plan Nr Zadanie
Rozdział § Kwota [zł]

Plan po zmianach Zaangażowan
ie Wykonanie

% 
wykonania 

(8:6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

75404 3000 150 000 150 000 135 645,49 135 645,49 90,43%

   3000-99 150 000 150 000 135 645,49 135 645,49 90,43%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z możliwościami 
kadrowymi KMP.

       

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

75403 3000 27 000 27 000 27 000,00 27 000,00 100,00%

   3000-99 27 000 27 000 27 000,00 27 000,00 100,00%
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 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

I.1.3 Zwiększenie liczby umundurowanych patroli 
Straży Miejskiej na ulicach m. in. Przez 
finansowanie dodatkowych służb patrolowych. 

75416 4010 25 000 25 000 24 580,14 24 580,14 98,32%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

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%

   3000-99 80 000 80 000 80 000,00 80 000,00 100,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        
I.2.2 Fundusz motywacyjny dla strażników Straży 

Miejskiej - przyznawanie kwartalnych nagród 
Prezydenta Miasta za ujawnianie sprawców 
dewastacji i wybryków chuligańskich. 

75416 3040 20 000 20 000 5 000,00 5 000,00 25,00%

         

 Zadanie zrealizowane w zalezności od ujawnień.        

II.4.3 Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych 
do realizacji programów profilaktycznych „Po 
drodze nam z lego” oraz „I ja mogę zostać 
bohaterem”. 

75416  4 000 6 000 5 967,77 5 967,77 99,46%

 Zmiana nr 14  4210 2 000 4 000 3 968,01 3 968,01 99,20%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  4300 2 000 2 000 1 999,76 1 999,76 99,99%

II.4.4 Realizacja II edycji projekty „Bezpieczne 
Wakacje – Bezpieczna Woda”. 

75416  5 000 5 000 4 911,73 4 911,73 98,23%

   4210 2 300 2 300 2 221,86 2 221,86 96,60%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  4300 2 700 2 700 2 689,87 2 689,87 99,62%

II.4.5 Szkolenia dla funkcjonariuszy Zespołu Prewencji 
Szkolnej. 

75416 4700 2 000 2 000 1 740,00 1 740,00 87,00%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.1 Finansowanie miejskich programów 
profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel 
Sznupka”,

85154  35 000 33 612 32 005,46 32 005,46 95,22%

 "Bezpieczny gimnazjalista", "Bezpieczna  4210 17 350 16 016 14 411,27 14 411,27 89,98%
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młodzież", "Z bajką bezpieczniej".

 Zmiana nr 6 i 7  4300 17 350 17 350 17 348,19 17 348,19 99,99%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  4430 300 246 246,00 246,00 100,00%

II.5.2 Zorganizowanie cyklu 10 spektakli "Ogród pełen 
bajek" w Teatrze Śląskim w ramach programu "Z 
bajką bezpieczniej" oraz realizacja programu „Z 
bajką bezpieczniej”. 

85154  34 950 36 230 36 229,64 36 229,64 100,00%

   4210 5 000 2 884 2 883,64 2 883,64 99,99%

 Zmiana nr 2, 6 i 7  4300 29 650 33 100 33 100,00 33 100,00 100,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  4430 300 246 246,00 246,00 100,00%

II.5.3 Realizacja miejskiego programu profilaktycznego 
"Kibicuję fair play". 

85154  10 050 10 158 10 157,68 10 157,68 100,00%

   4210 9 700 6 952 6 951,68 6 951,68 100,00%

   4300 0 2 960 2 960,00 2 960,00 100,00%

 Zmiana nr 2 i 6  4430 350 246 246,00 246,00 100,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. 75495 4300 5 000 5 000 4 866,88 4 866,88 97,34%

II.5.4 Organizacja i fundowanie nagród dla zwycięzców 
miejskiegoTurnieju Wiedzy Pożarniczej. 

75412 4210 2 300 2 300 2 297,31 2 297,31 99,88%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.5 Organizacja Miejskich Zawodów Pożarniczych 
dla Młodzieży Niepełnosprawnej. 

75412 4210 2 000 2 000 1 986,10 1 986,10 99,31%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.6 Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego - 
dla szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów 

75412 4210 1 500 1 500 1 489,37 1 489,37 99,29%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.7 Organizacja obozu szkoleniowo-
wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. 

75412  30 000 27 580 27 564,17 27 564,17 99,94%

   4210 6 700 6 700 6 685,24 6 685,24 99,78%

 Zmiana nr 9  4300 23 000 20 606 20 605,65 20 605,65 100,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  4430 300 274 273,28 273,28 99,74%
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II.5.8 Wsparcie organizacji obchodów 100-lecia 
powstania OSP Podlesie, poprzez dofinansowanie 
przedsięwzięć i uroczystości. 

75412 4300 12 000 11 905 11 904,84 11 904,84 100,00%

 Zmiana nr 9        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.9 Wsparcie organizacji obchodów Święta Policji 
2013 w Komendzie Miejskiej Policji 
w Katowicach, poprzez dofinansowanie 
przedsięwzięć i uroczystości. 

75404 3000 5 000 5 000 4 989,15 4 989,15 99,78%

   3000-99 5 000 5 000 4 989,15 4 989,15 99,78%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.10 Dofinansowanie pikniku rodzinnego 
organizowanego przez katowickich policjantów 
we wrześniu 2013 r. na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i bezpieczeństwa publicznego. 

75404 3000 5 000 5 000 4 992,87 4 992,87 99,86%

   3000-99 5 000 5 000 4 992,87 4 992,87 99,86%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.11 Współfinansowanie programu profilaktycznego 
„Bezpieczny Maluch”, poprzez zapewnienie 
materiałów edukacyjnych, promocyjnych. 

75404 3000 5 000 5 000 4 995,92 4 995,92 99,92%

   3000-99 5 000 5 000 4 995,92 4 995,92 99,92%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.12 Współfinansowanie programu „Bezpieczna 
przystań”, poprzez zapewnienie materiałów 
edukacyjnych, promocyjnych. 

75404 3000 5 000 5 000 4 966,13 4 966,13 99,32%

   3000-99 5 000 5 000 4 966,13 4 966,13 99,32%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.13 Współfinansowanie programu „Bezpieczna 
kobieta” – działania edukacyjne wraz z zajęciami 
praktycznymi. 

75404 3000 5 000 5 000 4 966,13 4 966,13 99,32%

   3000-99 5 000 5 000 4 966,13 4 966,13 99,32%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

II.5.14 Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska 
Polskiego. 

75495 4300 1 000 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        
V.1.1 Remont bieżący Komisariatu Policji I przy ul. 

Żwirki i Wigury 28. 
75404 3000 141 000 141 000 141 000,00 141 000,00 100,00%
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   3000-01 141 000 141 000 141 000,00 141 000,00 100,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.1.2 Remont bieżący Komisariatu Policji III 
w Katowicach. 

75404 3000 60 000 60 000 60 000,00 60 000,00 100,00%

   3000-01 60 000 60 000 60 000,00 60 000,00 0,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.1.3 Remont bieżący pomieszczeń socjalnych w JRG 
III. 

75411 4270-03 120 000 120 000 120 000,00 120 000,00 100,00%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.1.4 Wymiana instalacji elektrycznej w JRG II i w JRG 
III 

75411 4270-03 50 000 50 000 50 000,00 50 000,00 100,00%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.1 Uzupełnienie zaplecza transportowego 
poszczególnych jednostek i komórek 
organizacyjnych KMP w Katowicach:- zakup 
pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych 

75404 6170-05 245 000 285 000 285 000,00 285 000,00 100,00%

 Zmiana nr 15 WP 6170-05 245 000 245 000 245 000,00 245 000,00 100,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. WG 6170-05  40 000 40 000,00 40 000,00 100,00%

V.2.2 Zakup drukarki Xerox Phaser Color 61800 dla 
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 

75404 6170-05 6 000 4 797 4 797,00 4 797,00 100,00%

 Zmiana nr 5 i 13        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.3 zakup 3 szt. elektronicznych urządzeń 
wielofunkcyjnych do druku i powielania 
dokumentów wraz z oprogramowaniem 
i materiałami eksploatacyjnymi Rother DCT 
8085 dla KMP w Katowicach 

75404 3000 4 500 2 460 2 460,00 2 460,00 100,00%

 Zmiana nr 4, 11 i 13  3000-99 4 500 2 460 2 460,00 2 460,00 100,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.4 Zakup 1 stanowiska komputerowego 
stacjonarnego z pełnym oprogramowaniem dla 
KMP w Katowicach 

75404 6170-05 8 000 4 363 4 362,55 4 362,55 99,99%

 Zmiana nr 13        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        
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V.2.5 zakup 3 szt. wielofunkcyjnegoych zestawuów 
multimedialnegoych (tablice interaktywne + 
projektor) dla KMP w Katowicach 

75404 6170-05 10 000 8 000 7 995,00 7 995,00 99,94%

 Zmiana nr 4 i 13  6170-05 10 000 8 000 7 995,00 7 995,00 99,94%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.6 Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt 
i materiały do realizacji zadań statutowych. 

75412 4210 22 000 29 515 29 514,76 29 514,76 100,00%

 Zmiana nr 8 i 9        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.7 Naprawa i remont sprzętu p. poż. oraz placów 
ćwiczeń a także pomieszczeń OSP. 

75412 4270-03 10 000 5 000 4 991,38 4 991,38 99,83%

 Zmiana nr 8        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.8 Doposażenie strażaków PSP w sprzęt ratowniczy, 
ochrony osobistej i umundurowanie, sprzęt 
łączności. 

75411 4210 200 000 200 000 200 000,00 200 000,00 100,00%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.9 Zakup materiałów i sprzętu wspomagających 
wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym 
m.in..: hełmów,  sorbentów, neutralizatorów oraz 
środków pianotwórczych, energii elektrycznej, 
gazu, paliwa do samochodów pożarniczych. 

75411  305 000 409 278 409 278,00 409 278,00 100,00%

 Zmiana nr 10  4210 225 000 259 278 259 278,00 259 278,00 100,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  4260 80 000 150 000 150 000,00 150 000,00 100,00%

V.2.10 Zakup przemiennika i radiotelefonu 
samochodowego motorola z wyposażeniem  
zabezpieczenie częstotliwości nadawczej dla 
Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej PMK. 

75495  9 000 9 000 8 474,70 8 474,70 94,16%

 Zmiana nr 12  4300 3 000 3 000 2 496,90 2 496,90 83,23%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  6050 6 000 6 000 5 977,80 5 977,80 99,63%

V.2.11 Szkolenie z resuscytacji oraz obsługi 
defibrylatorów. Wymiana elektrod po wygaśnięciu 
gwarancji. 

75495  12 300 12 300 11 383,80 11 383,80 92,55%

   4210 2 300 4 500 3 628,80 3 628,80 80,64%

 Zmiana nr 16  4300 8 400 7 100 7 095,00 7 095,00 99,93%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  4700 1 600 700 660,00 660,00 94,29%
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V.2.12 Wymiana akumulatorów i wentylatorów w UPS 
podtrzymującym pracę stanowisk dyspozytorskich 
MCR.

75495 6050 22 000 22 000 21 750,09 21 750,09 98,86%

         

 Zadanie zakończono.        

V.2.13 Zakup fotopułapek. 75416 4210 3 400 6 800 3 399,99 3 399,99 50,00%

 Zmiana nr 14        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        
V.2.14 Zakup samochodów służbowych przystosowanych 

do przewożenia psów służbowych. 
75416 6060 240 000 184 600 181 766,94 181 766,94 98,47%

 Zmiana nr 14 i 15        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.15 Zakup platformy nawigacyjnej do zwalczania 
przestępczości samochodowej dla Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach

75404 6170-05 0 6 200 5 050,38 5 050,38 81,46%

 Zmiana nr 13        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.16 Zakup kamery do zwalczania przestępczości 
pseudokibiców dla Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach. 

75404 3000 0 1 000 940,00 940,00 94,00%

 Zmiana nr 11  3000-99 0 1 000 940,00 940,00 94,00%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.17 Zakup aparatu fotograficznego dla Referatu 
Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach. 

75404 3000 0 1 680 1 450,00 1 450,00 86,31%

 Zmiana nr 11  3000-99 0 1 680 1 450,00 1 450,00 86,31%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.2.18 Zakup zadymiarki kanałowej (wytwornicy dymu) 75416 6060 0 10 000 9 827,70 9 827,70 98,28%

 Zmiana nr 14        

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.3.1 Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji 
Święta Policji dla wyróżniających się 
funkcjonariuszy pionu służb prewencyjnych KMP 
w Katowicach. 

75404 3000 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

   3000-99 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00%
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 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.3.2 Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji 
Święta Policji dla wyróżniających się 
funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji 
w Katowicach. 

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

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.3.3 Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia 
Strażnika Miejskiego. 

75416 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.3.4 Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków OSP 
z okazji Święta Strażaka. 

75412 3040 15 000 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

V.3.5 Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP 
z okazji Święta Strażaka. 

75411 3040 60 000 60 000 60 000,00 60 000,00 100,00%

         

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.        

VI.0.4 Materiały popularyzujące bezpieczeństwo 
i ochronę ludności. 

75495  10 000 10 000 8 135,45 8 135,45 81,35%

   4210 5 000 5 000 4 653,67 4 653,67 93,07%

 Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.  4300 5 000 5 000 3 481,78 3 481,78 69,64%

RAZEM:   2 000 000 2 104 278 2 062 441,74 2 062 441,74 98,01%

W tym: rezerwa celowa   2 000 000 2 000 000    

 
Zarządzenie 1731/213 Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 18-09-2013 r.    104 278    

 

środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. – 
nie ujęte w podsumowaniu Informacji finansowej.   

80 000 80 000

   

Opracowanie:        

Wydział Zarządzania Kryzysowego        

Urząd Miasta Katowice        
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