
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w 2015 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 
z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr V/50/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 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 2015 uchwalonego uchwałą nr V/50/15 Rady 
Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r., w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Katowice

z dnia....................2016 r.

Sprawozdanie z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego w 2015 roku

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 
2015 (zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą nr V/50/15  Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 
2015 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 Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, jednakże główne priorytety działania zostały dostosowane do 
specyfiki i bieżących problemów miasta.

W 2015 roku realizowane były następujące kierunki działania:

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

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

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

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

Każdy z 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 112/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 marca 2015 r. koordynatorzy złożyli sprawozdania z 
realizacji zadań programowych za rok 2015. W sprawozdaniach przedstawili sposób i stopień realizacji zadań 
oraz ich efektywność.

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

Tabela nr 2 zawiera informacje finansowe wykonania Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r.

Dokonując oceny efektywności Programu można uznać, iż zaangażowanie współpracujących ze sobą 
podmiotów: Miasta, Policji, Straży Miejskiej i społeczności lokalnej w działania na wyznaczonych przez 
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Program obszarach pozwoliło na m. in. zmniejszenie liczby przestępstw kryminalnych (w roku 2015 wszczęto 
9091 postępowań, tj. o 1805 mniej niż w roku 2014).

W Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach w 2015 r. realizowany był Program monitorowania 
przestępczości kryminalnej w wybranych kategoriach (najbardziej dokuczliwych społecznie), który jako 
narzędzie pomocnicze o charakterze analityczno-prognostycznym służył do właściwego ukierunkowania pracy 
w celu osiągnięcia lepszych efektów wykrywczych w płaszczyźnie przestępczości kryminalnej. W 2015 roku 
odnotowano spadek ilości przestępstw w wybranych kategoriach o 1685 przestępstw  (z 7357 w 2014 r. do 5672 
w 2015 r.) m.in.:

- Przestępczość rozbójnicza - spadek ilości przestępstw o 94 (z 305 w 2014 r. do 211 w 2015 r.). Spadek 
wykrycia z 56,5% w 2014 r. na 55,8% w 2015 r.

- Bójki i pobicia – spadek ilość przestępstw o 45 (z 130 w 2014 r. do 85 w 2015 r.) Wzrost wykrycia z 60% w 
2014 r. do 63,5% w 2015 r.

- Uszczerbek na zdrowiu – spadek ilości przestępstw o 50 (z 206 w 2014 r. do 156 w 2015 r.). Spadek wykrycia 
z 73,8% w 2014 r. do 68% w 2015 r.

- Kradzież z włamaniem - spadek ilości przestępstw o 444 (z 2096 w 2014 r. do 1652 w 2015 r.). Wskaźnik 
wykrycia na poziomie 31,2% (w 2014 r. – 19,8%; w 2015 – 31,2%)

- Kradzież cudzej rzeczy - spadek ilości przestępstw o 863 (z 3647 w 2014 r. do 2784 w 2015 r.). Wzrost 
wykrycia z 22,5% w 2014 r. do 23,1% w 2015 r.

- Kradzież samochodu - spadek ilości przestępstw o 40 (z 344 w 2014 r. do 304 w 2015 r.). Wskaźnik wykrycia 
na poziomie 14,3% (w 2014 r. - 33,4%,  w 2015 r. – 14,3%).

- Uszkodzenie mienia - spadek ilości przestępstw o 189 (w 2014 r. – 975; w 2015 r. - 786). Wskaźnik wykrycia 
wzrósł z 21,8% w 2014 r. do 24,8% w 2015 r.

Ponadto zwiększyła się ilość policjantów pełniących służbę patrolową na terenie miasta. W 2015 r. 
policjanci wykonali 55203 służby patrolowe, w 2014 r. –  51644 (wzrost o 3559 służby). W ramach tych 
służb ujawniono 70689 wykroczeń, z których 77,6 % to wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie. 
Miasto od lat przeznacza środki finansowe na dodatkowe służby patrolowe (w 2015 r. – przeznaczono kwotę 
140 tys., wykorzystano 139 941,89 zł). W patrolach ponadnormatywnych uczestniczyło 759 policjantów z 
Komendy Miejskiej Policji, którzy w ramach ww. służb realizowanych zwłaszcza w centrum Katowic, 
uzyskali następujące efekty:

- zatrzymali 30 (22 - 2014) sprawców przestępstw na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,

- zatrzymali 13 (11 - 2014)  osób poszukiwanych,

- ujawnili 3271 (1985 – 2014)wykroczeń,

- nałożyli 2911 (1882 – 2014) mandatów karnych,

- skierowali 15 (9 – 2014) wniosków do Sądu o ukaranie,

- zastosowali 345 (94 – 2014) pouczenia.

Dodatkowo na terenie poszczególnych Komisariatów w Katowicach w ramach praktyk pełnili służbę 
patrolową słuchacze Szkoły Policji w Katowicach (w 2015 r. - 822 os.).

Program poprawy bezpieczeństwa stanowił system wspierania służb i instytucji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo w celu integracji (i zarazem koordynacji) ich działań. Jednym z jego celów było stworzenie 
odpowiednich warunków do współdziałania służb, jak również poprawa ich funkcjonowania w celu 
zwiększenia efektywności, głównie poprzez ich doposażenie. Działania prowadzone w 2015 roku w celu 
poprawy standardów pracy i warunków obsługi mieszkańców to: inwestycje, remonty oraz zakupy sprzętu i 
wyposażenia:

· zakup sprzętu kwaterunkowego dla KMP,

· budowa boiska sportowego na terenie JRG II,

· zakup pojazdu służbowego dla KMP na potrzeby Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową oraz 
motocykli na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego,
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· zakup zestawów testów narkotykowych i aparatów fotograficznych dla KMP,

· zakup urządzeń ALCOBLOW dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego KMP,

· wyposażenie Sali Operacyjnej KMP – nagłośnienie Sali z elektronicznymi urządzeniami do rejestracji i 
archiwizacji,

· konserwacja i naprawa sprzętu ratowniczego oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP,

· zakup samochodu operacyjnego 4x4 oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno-biurowych dla 
KM PSP,

· zakup fotopułapki dla SM,

· zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub 
bezdomnych,

· zakup średniego samochodu pożarniczego dla JRG II w Katowicach (50% kosztów),

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

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

· naprawa i remont sprzętu p. poż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP,

· opłata za paliwo do samochodów ratowniczych,

· opłata za media: energia elektryczna, gaz.

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

W szeregu zadań i programów kierunkowych z zakresu spraw społecznych należy zwrócić uwagę na 
sposób realizacji przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania przemocy w 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 2015 roku miała realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki, a w tym 
programów profilaktyki społecznej („Z MOPSikiem bezpieczniej”) i pracy socjalnej, programów 
prewencyjnych („Bezpieczna przystań”), jak również programów profilaktyczno-prewencyjnych „Bezpieczne 
Dziecko – Przyjaciel Sznupka” / „Bezpieczny Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”, „Z bajką 
bezpieczniej”, „Bezpieczny Maluch”, „Kibicuję Fair Play”. W opinii wychowawców szkół zauważalny jest 
wzrost świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa i rozpoznawania zagrożeń, a realizacja zadań z 
zakresu tzw. edukacji bezpieczeństwa zaspokoiła oczekiwania edukacyjno – wychowawcze środowisk 
szkolnych. Zaproponowane formy  i metody pracy odpowiadały w pełni na potrzeby uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Dzięki realizacji ww. programów nastąpiło poszerzenie zakresu współpracy 
służb i instytucji, poprawa ich integracji oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów pomiędzy specjalistami 
działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Na podstawie analizy obszarów działań realizowanych w 2015 r. potwierdzono zasadność do ich kontynuowania 
w roku 2016.
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Tabela nr 1
Sprawozdanie z realizacji

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W 2015 R.

Poz. Kierunek działania Treść zadania Koordynator
Obszar działania:
I.Ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach
zamieszkania.

1. Zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na 
ulicach m.in. poprzez finansowanie dodatkowych służb 
patrolowych.
Wskaźniki do oceny:
- w 2015 roku służby ponadnormatywne pełniło 759 
policjantów,
-  zatrzymano 30 sprawców na gorącym uczynku, zatrzymano 
13 osób poszukiwanych przez organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości,
- ujawniono 3271 wykroczeń,
- nałożono 2911 mandatów karnych,
- skierowano 15 wniosków do sądu o ukaranie,
- udzielono 345 pouczeń.

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

2. Fundusz wsparcia Szkoły Policji - środki na pokrycie 
kosztów przewozu słuchaczy do miejsc realizacji służb 
ponadnormatywnych.
Wskaźnik do oceny:
- ilość słuchaczy Szkoły Policji – 822 os.

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

1. Ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Katowice dla 
funkcjonariuszy SM szczególnie wyróżniających się w 
działalności na rzecz poprawy czystości w mieście.
Wskaźnik do oceny:
- Prezydent Miasta Katowice przyznał 28 nagród 
funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Katowicach.

WZK UM

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

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

Wskaźniki do oceny:
- ilość przeprowadzonych kontroli – 800
- ilość nałożonych mandatów karnych  z art. 45 ust 2 Ustawy z 
dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 29

I.4 Ograniczenie zjawiska handlu 
ulicznego prowadzonego 
bezprawnie.

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

Wskaźniki do oceny:
- ilość przeprowadzonych kontroli – 213
- ujawniono 249 wykroczeń (nałożono 204 mandatów karnych, 
22 pouczenia, skierowano 23 wnioski do sądu
- w 2015 r. odnotowano spadek zdarzeń związanych                             
z prowadzeniem handlu na terenie gminy

SM

I.5 Ograniczenie nieprawidłowego 
parkowania pojazdów.

1. Wzmożenie kontroli prawidłowości parkowania.
2. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec parkujących na 
ścieżkach rowerowych, drogach przeciwpożarowych i 
miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
3. Inspirowanie (i proponowanie miejsc) montażu elementów 
bezpieczeństwa ruchu oraz małej architektury
uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie.
4. Inspirowanie zmian organizacji ruchu drogowego.
5. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec

SM
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nieprawidłowo parkujących na wyznaczonych miejscach 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
6. Organizacja wzmożonych kontroli w celu
wyeliminowania przypadków bezprawnego korzystania przez 
osoby niepełnosprawne z kart parkingowych.

Wskaźniki do oceny:
- podjęto 15734 interwencji komunikacyjnych
- nałożono 6366 mandatów karnych, 2379 pouczeń, 
skierowano 226 wniosków do sądu, w 24 przypadkach sprawę 
przekazano Policji,
- założono 2419 urządzeń blokujących
- wystosowano 3779 wezwań do siedziby Straży Miejskiej w 
celu zaznania złożenia w związku z ujawnionym 
wykroczeniem,
- usunięto 177 pojazdów na koszt właściciela
- przeprowadzono 373 kontrole miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych (wystawiono 21 mandatów karnych, 26 
pouczeń, skierowano 2 wnioski do sądu)
- dokonano 655 kontroli parkowania pojazdów na ścieżkach 
rowerowych (nałożono 63 mandaty karne, 40 pouczeń, 3 
wnioski do sądu, w 98 przypadkach trwają czynności 
wyjaśniające w sprawach o wykroczenie),
- interwencje na drogach przeciwpożarowych – 124 (nałożono 
18 mandatów karnych, 9 pouczeń)

W 2015 roku strażnicy dzielnicowi Straży Miejskiej w 
Katowicach zaproponowali zarządcom dróg i terenów 5 zmian, 
mające na celu uniemożliwienie nieprawidłowego parkowania 
poprzez montaż elementów bezpieczeństwa ruchu oraz małej 
architektury m.in.:
- ustawienie oznakowania znakiem B-36 „zakaz 
zatrzymywania się” ul. Wandy od strony ul. Korczaka;
- ustawienie znaków C-16 „droga dla pieszych” oraz C-13 
„droga dla rowerów” – ul. olimpijska w stronę al. 
Roździeńskiego;
- ustawienie słupków uniemożliwiających wjazd pojazdom na 
teren zielony przy ul. Ścigały 24;
- ustawienie kamieni ozdobnych w rejonie przejścia dla 
pieszych, uniemożliwiających wjazd pojazdów do parku przy 
ul. Wojciecha;
- budowa 2 dodatkowych przejść dla pieszych – ul. Dębowa.
Straż Miejska w Katowicach w 2015 roku przedstawiła 12 
propozycji dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego w 
mieście, przedstawiając swoje wnioski na posiedzeniach 
Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego działającego przy 
Wydziale Transportu Urzędu Miasta w Katowicach. Wśród 
licznych inspiracji zmian organizacji ruchu należy wymienić 
między innymi wnioski o:
- oznakowanie ul. Grażyńskiego uzupełnienie oznakowania o 
znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” oraz ujednolicenie 
oznakowania drogi wewnętrznej KZGM znakami B-1 „zakaz 
ruchu w obu kierunkach” w rejonie ul. Morcinka – 
Czerwińskiego;
- dodatkowe oznakowanie rejonu ul. Szczecińskiej 35-51 
znakami drogowymi „strefa ruchu”;
-  zainstalowanie progów zwalniających – ul. Marzanny;
- wyznaczenie miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 
ul. Kolejowa 57c;
- ustawienie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” i 
ustawienie słupków– ul. Bażantów;
- ustawienie znaku B-20 „stop” – ul. Wojska Polskiego;
- montaż lustra – ul. Kryniczna / Borowa;
- uporządkowanie oznakowania dróg wewnętrznych SM 
„Górnik” w rejonie ul. Sportowej 35-39, ul. Akacjowa 6-8, ul. 
Złota 5a;
- uporządkowanie oznakowania dróg wewnętrznych 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rejonie ul 
Józefowskiej 94-98 (strefa zamieszkania);
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- uporządkowanie oznakowania dróg wewnętrznych KZGM w 
rejonie ul. Dunikowskiego (strefa ruchu);
- ustawienie znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” – ul. 
Asnyka 21;
- oznakowanie drogi wewnętrznej KZGM strefą ruchu ul. 
Broniewskiego.

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

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

Wskaźniki do oceny:
- Straż Miejska przeprowadziła w 2015 r. – 30655 interwencji, 
w tym:
- handel (wykroczenia-kontrole) – 286
- interwencje dot. ochrony środowiska – 2153
- interwencje komunikacyjne – 15734
- interwencje sanitarno-porządkowe – 2546
- interwencje uliczne dot. osób bezdomnych oraz nietrzeźwych 
– 1719
- przestępstwo – 6
- zakłócania porządku publicznego – 7103
- zdarzenia nadzwyczajne (inne, pożar, katastrofa budowlana, 
ujawnienie materiałów niebezpiecznych, wypadki) – 9
- pozostałe interwencje (asysty, czynności pomocnicze, 
poszukiwania) – 9
- nałożono 1642 mandatów karnych, 241 pouczeń, skierowano 
31 wniosków do sądu, 41 spraw przekazano Policji, 
doprowadzono 955 osób do Miejskiej Izby Wytrzeźwień lub 
miejsca zamieszkania
- Straż Miejska przeprowadziła 23328 kontroli porządkowych 
(nałożono 914 mandatów karnych, 2015 pouczeń, skierowano 
14 wniosków do sądów, 14 spraw przekazano Policji)
- kontrole w zakresie gospodarowania odpadami – 1799 (57 
mandatów karnych, 28 pouczeń),
- kontrole w zakresie nielegalnego odprowadzania nieczystości 
ciekłych – 1021 (62 mandaty, 8 pouczeń, 2 wnioski do sądu)

SM

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

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

Wskaźniki do oceny:
- przeprowadzono 52 kontrole (w tym 4 w ramach wspólnych 
działań z KMP w Katowicach)

Wykorzystanie „foto pułapek”
W 2015 roku Straż Miejska w Katowicach dysponowała 
czterema urządzeniami samoczynnie rejestrującymi przebieg 
zdarzeń tzw. „foto pułapkami”. Urządzenia te pozostają 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.
W 2015 roku dzięki urządzeniom typu „foto pułapki” 
monitorowaniu poddano 25 miejsc, w których dochodziło m.in. 
do nielegalnego wysypywania śmieci i odpadów.

SM

I.8 Poprawa stanu bezpieczeństwa w 1. Modernizacja, rozbudowa oraz serwis działającego na WZK
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miejscach publicznych w centrum 
miasta – system monitoringu 
wizyjnego miasta.

terenie miasta systemu monitoringu wizyjnego.
Wskaźniki do oceny:
- stopień sprawności monitoringu wizyjnego miasta – 0,99

I.9 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.

Wskaźniki do oceny:
- ilość wykroczeń w ruchu drogowym – 39297
- ilość zdarzeń drogowych (kolizje, wypadki) – 5712 (w tym 
5432 kolizji, 280 wypadków)
- ilość ofiar śmiertelnych – 12 wypadków śmiertelnych (12 
ofiar, w tym 7 pieszych)
- ilość remontów, dróg, chodników, sygnalizacji świetlnej:
MZUiM w 2015 r. wykonał następujące działania:
- wyznaczył 9 miejsc postojowych „kopert” dla osób 
niepełnosprawnych,
- okleił i nadal okleja żółtą taśmą odblaskową słupki w 
miejscach o ograniczonej widoczności,
- dokonał wymiany i modernizacji barierek ochronnych dla 
pieszych,
- wymienił 2476 mb uszkodzonych barier energochłonnych
- wykonał wymianę 5 mb uszkodzonej poręczy dla pieszych w 
ciągu ulicy Stęślickiego  i Grundmanna,
- wykonał naprawę uszkodzonych ekranów dźwiękochłonnych 
na ulicy Roździeńskiego,
- wykonał jezdnie i chodniki na ulicach: Al. Korfantego – 
Gnieźnieńskiej, Wróblewskiego, Wozaków,   Barlickiego, 
Stawowej, Słowackiego,
- wykonał chodniki na ulicach: Załęskiej, Grzyśki, Zaopusta, 
Jordana,
- wykonał jezdnie na ulicach: Leopolda – dojazd, N. J. Reńców 
(DTŚ), Kościuszki (DK 81), Pszczyńskiej, Bielskiej (DK 86),
- wykonał miejsca postojowe na ulicach: Załęskiej, Kotlarza,
- wykonał przebudowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Al. 
Korfantego, Gnieźnieńskiej (skrzyżowanie), Załęskiej, 
Wróblewskiego, Stawowej, Jordana, Słowackiego,
- wykonał zatokę postojową na ulicy Stawowej,
- wykonał wjazdy na ulicach: Wróblewskiego, Zaopusta, 
Barlickiego, Słowackiego,
- wykonał parkingi na ulicach: Wróblewskiego, Wozaków, 
Zaopusta, Barlickiego, Słowackiego,
- wykonał przejazdy rowerowe na ulicach: 11 Listopada 
(wyniesiony), Granicznej, Bielskiej, Obwodnica, Porcelanowej 
i Gospodarczej,
- wykonał rowerowe miejsca postojowe na ulicach 
Piotrowickiej – Słupskiej, Mazowieckiej, Techników, 
Styczniowej, Strzelców Bytomskich i Pl. Żołnierzy Września,
- wykonał ścieżkę rowerową wzdłuż ulic Mysłowickiej i 
Bielskiej,
- wykonał przebudowę wiaduktu drogowego na ulicach: 
Kościuszki – Rzepakowej,
- wykonał przebudowę przejścia podziemnego na ulicach: 
Kościuszki – Słowików.
- wykonał przebudowę kładek dla pieszych na ulicach: 
Pukowca – Janasa (nad torami PKP),
- wybudował sygnalizację świetlną na ulicy Francuskiej.
- wykonał przebudowę sygnalizacji świetlnej na ulicach: 
Stawowej, Słowackiego,
- wykonał remont instalacji oświetlenia drogowego ulic: 
Krakowskiej, (w rejonie przejazdu PKP), Sądowej, 
Grundmanna, Goeppert Mayer, Bałtyckiej, Bednarskiej, 
Hallera (na wysokości MDK), Samsonowicza 9na wysokości 
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garaży), Kowalówki (w rejonie placu zabaw), Chorzowskiej, 
Bocheńskiego, Kołodzieja, Al. Roździeńskiego, Zaopusta, 
Wawelskiej, Wąskiej, Różanowicza, DTŚ, Zgrzebnioka, 
Barbórki, Olchawy, Kalinowej (przy nr 22, 24), Daszyńskiego, 
Markiefki, Wróblewskiego, Kolońskiej, Kilińskiego, 
Stalmacha, Jordana,  Sosnowej (przy nr 1), Hetmańskiej, 
Misjonarzy Oblatów, Chorzowskiej (w rejonie Parku 
Budnioka), Sienkiewicza (przy nr 6), Iłłakowiczówny, 
Różyckiego, DTŚ (zjazd na ul. Jana Pawła II), zbieg ulic 
Chorzowska –Baildona, Wańkowicza, zbieg ulic Chorzowska – 
Bracka, Chorzowska (w rejonie Auchan), Chorzowska (na 
wysokości ING Banku) Morawa, Jankego (przy nr 112, 116, 
120), Porcelanowej, Styczyńskiego, Lepszego ( w rejonie ul. 
Kściuczyka), Jaronia, w rejonie Bednorza i Olchawy, Goetla 9 
w rejonie pętli autobusowej), Murckowskiej (pod wiaduktem 
PKP), Mariackiej, Stanisława, Mielęckiego, Panki, w rejonie 
Bohaterów Monte Casino – Podhalańskiej,
- wykonał remont instalacji oświetlenia pod wiaduktem PKP 
przy ulicy Kłodnickiej, pod wiaduktem kolejowym przy ulicy 
Wiśniowej, pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy 
Kłodnickiej,
- wykonał remont instalacji oświetlenia ulic: Siedliska, Obroki, 
Rolnej, Morawskiej (na wysokośi nr 10), Piotrowickiej (w 
rejonie przystanku autobusowego przy ulicy Panewnickiej), 
Iłłakowiczówny, Żwirki i Wigury.
- wykonał remont instalacji oświetlenia przejścia pieszego w 
ciągu ulicy Murckowskiej (dojście do ulicy 1 Maja),
- wykonał remont instalacji oświetlenia przejścia podziemnego 
pod ulicą Kościuszki w rejonie ulicy Zgrzebnioka,
- wykonał remont oświetlenia kładki nad DTŚ przy ulicy 
Wiśniowej,
- wykonał remont instalacji oświetlenia drogowego placów: 
Plac Wolności, Plac Hlonda,
- wykonał remont instalacji oświetlenia terenu Placu Św. 
Herberta, Placu Pod Lipami, ulicy Różyckiego (przy nr 14c), w 
rejonie Placu Wyzwolenia, Parku Powstańców Śląskich, Parku 
Zadole,
- wykonał remont instalacji oświetlenia Parku Kościuszki,
- wykonał remont złączy kablowych przy ulicach: Górnika, 
Słomińskiego, Wyszyńskiego, Karliczka, odtworzenie 3 złączy 
kablowych przy C.H. Silesia, Siewnej, Kominka,
- wykonał remont zdewastowanej szafy oświetleniowej będącej 
u zbiegu ulic Rzepakowej – Jankego.
- wykonał remont instalacji iluminacji budynku Sądu przy 
ulicy Andrzeja,
- wykonał remont instalacji iluminacji świątecznej Miasta 
Katowice zabudowanej w ciągu Al. Korfantego,
- wykonał modernizację elementów tunelu DTŚ polegającą na 
wymianie urządzeń do pomiaru prędkości powietrza, zasilaczy 
bezprzewodowych UPS, kamer HD, wentylatorów 
strumieniowych powietrza,
- wykonał przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy 
Wozaków,
- odnowił Aleję Głogów,
- wykonał wymianę podłoża Placu Pod Lipami,

I.10 Poprawa bezpieczeństwa imprez 
masowych.

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

Wskaźniki do oceny:
- ilość wydanych decyzji  – 137
- przeprowadzonych kontroli imprez masowych - 62

Obszar działania:
II. Przeciwdziałanie przemocy, patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie przestępczości
nieletnich.
II.1 Przeciwdziałanie przemocy, 1. Realizacja procedur związanych z przeciwdziałaniem MOPS
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patologiom i niedostosowaniu 
społecznemu oraz ograniczenie 
przestępczości nieletnich.

przemocy w rodzinie:
a/ realizacja interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty” we 
współpracy z Komisariatami Policji, służbą zdrowia, oświatą, 
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b/ obsługa działań Zespołu Interdyscyplinarnego,
c/ organizowanie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 
koordynowanie działań służb, instytucji i organizacji w 
obszarze przeciwdziałania i rozwiązywania problemu 
przemocy w rodzinie oraz doskonalenie modelu wzajemnej 
współpracy,
d/ organizowanie i koordynowanie pracy grup roboczych 
związanych z indywidualnymi przypadkami osób i rodzin z 
problemem przemocy obejmujące:
- diagnozowanie sytuacji w rodzinie z problemem przemocy,
- ocenę i monitoring poziomu bezpieczeństwa w rodzinie,
- planowanie i realizację działań w obszarze interwencji i 
pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy,
- współpracę w/w instytucji w ramach procedury „Niebieskie 
Karty”,
- ocenę efektywności współpracy,
- zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym 
w wyniku przemocy,
- podejmowanie działań prawnych z urzędu w związku z 
przestępstwem związanym z występowaniem przemocy w 
rodzinie,
- wyposażenie poszczególnych instytucji zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ulotki informacyjne 
dot. możliwości uzyskania pomocy w związku z problemem 
przemocy,
– ulotka dla ofiar przemocy, dla sprawców przemocy i dzieci.
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty”– 910;
- liczba interwencji w środowisku w związku z przemocą 
domową – 471;
- liczba zakończonych spraw w ramach procedury „Niebieskie 
Karty” – 504;
- liczba Zespołów Interdyscyplinarnych (strategicznych) –4;
- liczba Grup Roboczych – 2183;
- liczba interwencji prawnych związanych z występowaniem 
przemocy w rodzinie (zawiadomienia do Prokuratury, wnioski 
do Sądu itp.) – Prokuratura – 32, Policja – 55, wnioski do 
Sądów – 94.

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:
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- liczba osób objętych pomocą specjalistyczną (liczba osób 
dorosłych będących ofiarami przemocy - 229, liczba sprawców 
przemocy - 121, liczba dzieci – 35);
- liczba osób korzystających z Programu Pomocy 
Psychologicznej – 22;
- liczba osób korzystających ze schronienia w związku z 
zagrożeniem przemocą – 52;
- liczba osób korzystających z poradnictwa prawnego – 462;
- liczba spraw podejmowanych z urzędu w związku z 
występowaniem przemocy w rodzinie – 24.
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 sposoby 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 - 9
- liczba osób stosujących przemoc objętych kontaktem 
indywidualnym - 0

II.2 Ograniczenie dysproporcji 
społecznych

1. Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy pracowników 
socjalnych MOPS oraz pracowników Policji.
- współpraca pracowników TPPS z policjantami KP – wspólne 
wejścia w teren
- współpraca pracowników TPPS z policjantami KP – wspólne 
omawianie działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin 
wymagających wsparcia społecznego
-zgłoszenia KMP dotyczące osób zależnych,
-intensywna praca socjalna z rodzinami objętymi pomocą 
MOPS, w których dzieci zgodnie z informacją KMP zostały 
zatrzymane po spożyciu alkoholu.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wspólnych wejść z Policją – 67;
- liczba wspólnych spotkań – 1851;
- liczba rozgłoszeń z KMP– 2;
- liczba rodzin – 0.
2. Współpraca MOPS z oddziałami położniczymi szpitali w 
Katowicach:
- ocena i monitoring sytuacji dziecka w rodzinie,
- współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi (wzajemna 
wymiana informacji dotyczących sytuacji dziecka w rodzinie, 
w razie potrzeby organizowanie spotkań konsultacyjnych).
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba dzieci i rodzin objętych zgłoszeniem – 11 zgłoszeń do 
katowickich szpitali Ponadto przyjęto 7 wniosków z innych 
powiatów o przyjęcie noworodków do pogotowia rodzinnego 
(odmówiono ze względu na brak miejsc)
- liczba spotkań konsultacyjnych – 4;
- liczba sporządzonych wniosków do Sądu o wgląd w sytuację 
dziecka – 10 (jedna matka po konsultacjach zdecydowała się 
odebrać dziecko ze szpitala, pomimo iż początkowo chciała się 
zrzec prawa do jego wychowania)
- liczba dzieci interwencyjnie umieszczonych poza rodziną (po 
uzyskaniu tymczasowego postanowienia) - 9 (jedno dziecko ze 
względu na ciężki stan zdrowia od urodzenia do nadal 
pozostaje w szpitalu)

3. Program profilaktyki społecznej realizowany przez MOPS 
adresowany do dzieci w wieku 5 – 9 lat oraz ich rodziców ,,Z 
MOPSikiem bezpieczniej”.
W ramach projektu "Damy radę - program aktywizacji 
zawodowej i społecznej w Katowicach", realizowanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

WPS UM
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Europejskiego Funduszu Społecznego do 30 kwietnia 2015r 
funkcjonował Program Aktywności Lokalnej na Załężu (PAL-
Z). Jednym z obszarów aktywności PAL Z było prowadzenie 
programu profilaktycznego "Z Mopsikiem bezpieczniej".
W 2015  program objął 12 członków katowickich rodzin 
(dzieci w wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi). Głównym celem programu 
profilaktycznego była poprawa bezpieczeństwa społecznego 
najmłodszych członków katowickich rodzin oraz wzrost ich 
świadomości w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość dzieci objętych działaniem programu – 12
- ilość rodzin objętych działaniem programu – 12
- częstotliwość spotkań w ramach programu – średnio 3 
spotkania w tygodniu przez jeden miesiąc
- ilość spotkań realizowanych w ramach programu - 20
4. Działania profilaktyczne MOPS wobec dzieci zagrożonych 
demoralizacją – wspólnie z KMP i SM i organizacjami 
pozarządowymi.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wyjść – 53.

5. Profilaktyka problemów uzależnień – współpraca z Miejską 
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, KMP, 
SM, MOPS oraz organizacjami pozarządowymi.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wizyt przeprowadzonych u osób zgłoszonych do 
MKRPA przez rodziny i instytucje do leczenia odwykowego - 
181

6. Rozwiązywanie problemów osób bezdomnych przez 
wspólne działania MOPS, SM, Policji i organizacji 
pozarządowych.
A. Cykliczne spotkania z organizacjami pozarządowymi, 
kościelnymi oraz instytucjami działającymi w obszarze 
pomocy osobom i rodzinom bezdomnym.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest gospodarzem 
regularnych spotkań z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy osobom i 
rodzinom bezdomnym, niniejsze spotkania stanowią platformę 
wymiany informacji, doświadczeń, poszukiwania rozwiązań 
które przyniosłyby wymierne efekty w pracy z osobami i 
rodzinami bezdomnymi.
Spotkania odbywały się w następujących terminach: 
28.01.2015r, 25.03.2015r, 24.01.2015r30.01.2015r, 
26.12.2015r, 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,
- 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,
- KZK GOP Katowice
- MZUM Katowice
B. Kontynuowanie stałych obchodów pomieszczeń 
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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 oraz z psychologiem 
Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii. 
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, 

Id: 5ED6DFBB-1B0D-4901-9021-AB98C18CCE8C. Projekt Strona 12



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.

Wskaźniki do oceny działań:
- liczba spotkań – 5;
- liczba zgłoszeń instytucji i osób prywatnych dot. osób 
bezdomnych – 176,
- ilość wizyt (obchodów) w miejscach, w których przebywają 
bezdomni – 195
- liczba rozmieszczonych plakatów - 32

7. Rozwiązywanie problemów osób żebrzących przez wspólne 
działania MOPS, SM, Policji i organizacji pozarządowych.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wizyt/patroli w środowisku – 12;
- liczba osób zgłaszających się do TPBA w związku z 
podjętymi działaniami – 0.

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

1. Edukacja w zakresie rozwiązywania problemu 
uzależnienia dla członków rodziny.
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba osób w sytuacji kryzysowej związanej z problemem 
alkoholowym w rodzinie – 84.
2. Podejmowanie działań motywujących i interwencyjnych 
wobec osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, w 
tym uruchamianie procedury obowiązku leczenia 
odwykowego.
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba osób z problemem alkoholowym objętych 
oddziaływaniami – 188.
3. Ochrona dziecka w związku z zaniedbaniem związanym 
z problemem alkoholowym lub innego uzależnienia.
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba interwencji w rodzinie w związku z ochroną dziecka - 
133

WPS UM

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

Wskaźniki do oceny:
- ilość przeprowadzonych spotkań (prelekcji) – 378
- ilość dzieci/rodziców uczestniczących w spotkaniach –              
9 554
2. Realizacja programów / akcji prewencyjnych przez SM.
Wskaźniki do oceny:
- ilość programów prowadzonych przez SM: 14, w tym:
- Z bajką bezpieczniej,
- Po drodze nam z Lego,
- I ja mogę zostać bohaterem,
- Nie truj – segreguj - myśl ekologicznie,
- Bezpieczny przedszkolak,
- Jestem bezpieczny w domu i poza nim,
- Bezpieczna droga do szkoły
- Bezpieczne ferie/wakacje
- Bezpieczne wakacje – bezpieczna woda
- Jestem ostrożny, wiem jak zachowywać się w sytuacji 
zagrożeń,
- Odpowiedzialność prawna nieletnich,
- Odpowiedzialność prawna,
- Bezpieczny czas wolny,
- spotkania z rodzicami.
3. Realizacja III edycji projektu „Bezpieczne Wakacje – 
Bezpieczna Woda”
Wskaźniki do oceny:
- liczba dzieci objętych programem – 116
- akcje przeprowadzono w dniach 16-17.06.2015 r. na terenie 
MDK w Katowicach przy ul. Gliwickiej 214

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

4. Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych w 
formie książkowej do programu „Z bajką bezpieczniej”.

SM
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Zadanie zrealizowano.
5. Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych z 
elementami odblaskowymi na potrzeby programów 
profilaktycznych.
Zadanie zrealizowano.

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

1. Finansowanie miejskich programów profilaktycznych 
„Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny 
Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”,  „Z bajką 
bezpieczniej”.
Wskaźniki do oceny:
- Adresaci programów profilaktycznych – liczba osób 
objętych programami profilaktycznymi wynosiła 18 588 os. w 
II pół. roku szkolnego 2014/2015 oraz 19 780 osób w I pół. 
roku szkolnego 2015/2016.
- Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w ramach 
programów:
A. SPEKTAKL „OGRÓD PEŁEN BAJEK” – w Teatrze 
Śląskim im. S. Wyspiańskiego wystawiono 10 spektakli 
teatralnych „Ogród pełen bajek”, w których uczestniczyło 1000 
dzieci z 10 katowickich szkół.

B. MIEJSKIE KONKURSY PROFILAKTYCZNE:
„Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”
Konkurs dla klas I – III :  wykonanie pracy plastycznej 
zawierającej promowane postawy zachowań uczniów i 
wizerunek Sznupka „BEZPIECZNA KLASA”
Konkurs dla klas IV – VI: wykonanie gazety klasowej pt” 
SZNUPKOWA GAZETA”
Bezpieczny Gimnazjalista” - Konkurs: wykonanie pracy 
zespołowej – gazetki szkolnej przedstawiającej działania osób 
aktywnych, pasjonatów, opisującej przedsięwzięcia klasowe i 
szkolne, czynne postawy uczniów w szkole i poza nią, ciekawe 
formy spędzania czasu wolnego.
”Bezpieczna Młodzież” - Konkurs: wykonanie pracy 
multimedialnej promującej bezpieczeństwo młodzieży  w sieci 
internetowej i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
związanych z użytkowaniem technologii komputerowych.
Na konkurs przyjęto:
- 91 prac z 25 szkół podstawowych;
- 23 prace z 12 szkół gimnazjalnych;
- 30 prac z 17 szkół ponadgimnazjalnych.
C. MIEJSKA IMPREZA PROFILAKTYCZNA 
„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” – 
impreza o charakterze sportowym zorganizowana jako 
podsumowanie Miejskich Konkursów Profilaktycznych 
„Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”/ „Bezpieczny 
Gimnazjalista” / „Bezpieczna Młodzież”.  Impreza odbyła się 
na Ośrodku Sportowym KOLEJARZ  w Katowicach   w dniu 
10 czerwca 2015 r.
D. FERIE ZIMOWE „Kibicuję Fair Play z bezpieczeństwem 
2015” – akcja zorganizowana  i przeprowadzona w dniach 2-
6.02.2015 r., skierowana do dzieci  z Domu Dziecka 
„STANICA” w Katowicach.
E. MIEJSKA LIGA SZKOLNA (18-22.05.2015 r.) - w Lidze 
wzięły udział 22 katowickie szkoły podstawowe. Rozgrywki 
podzielono na 5 grup eliminacyjnych. Rozgrywki 
przeprowadzono na Ośrodku Sportowym „SŁOWIAN” w 
Katowicach. Łącznie w Miejskiej Lidze Szkolnej wzięło udział 
ok. 250 uczniów.
F. IMPREZA FINAŁOWA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” – 
impreza podsumowująca konkursy – Miejska Liga Szkolna 
oraz konkurs kibiców. Impreza odbyła się na Ośrodku 
Sportowym SŁOWIAN w dniu 27 maja 2015 r. Podczas 
imprezy rozegrano mecze finałowe Ligi szkolnej oraz 
wyłoniono najlepszą katowicką drużynę kibiców. W imprezie 
uczestniczyło ok. 350 uczniów.
G. KONKURS PLASTYCZNY – „Kodeks bezpiecznego 
przedszkolaka” organizowany w ramach programu „Z bajką 
bezpieczniej”.

WZK UM
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2. Zorganizowanie cyklu 10 spektakli „Ogród pełen bajek” 
w Teatrze Śląskim w ramach programu „Z bajką 
bezpieczniej” oraz realizacja programu „Z bajką 
bezpieczniej”.
Spektakl wystawiany był w Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach. W okresie od lutego do grudnia 
2014 roku wystawiono w teatrze 10 spektakli "Ogród pełen 
bajek", w których uczestniczyło 1 000 uczniów z 10 
katowickich szkół podstawowych.
3. Realizacja miejskiego programu profilaktycznego 
„Kibicuję Fair Play.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci uczestniczących w programie – 605 os.
- ilość szkół uczestnicząca w Miejskiej Lidze Szkolnej – 22 
szkoły podstawowe
4. Organizacja i ufundowanie nagród dla zwycięzców 
miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci biorących udział w turnieju – 31 os.
- ilość ufundowanych nagród - 9
5. Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych Miasta 
Katowice w roku szkolnym 2014/2015.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci biorących udział w spartakiadzie – 48 os.
- ilość ufundowanych nagród - 24
6. Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla 
szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjów.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci biorących udział w turnieju – 45 os.
- ilość ufundowanych nagród - 15.
7. Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci będących uczestnikami obozu – 42
- miejsce – Turawa
- termin: 27.06 – 04.07.2015 r.
8. Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji 
przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo.
Wskaźniki do oceny:
- ilość mieszkańców biorących udział w imprezach 
organizowanych przez Szkołę Policji – ok.500 os.
Zadanie zrealizowano.
9. Wsparcie organizacji obchodów 100-lecia powstania OSP 
Dąbrówka Mała, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć i 
uroczystości.
Wskaźniki do oceny:
- liczba mieszkańców biorących udział w uroczystościach – ok. 
800 os.
Zadanie zrealizowano.
10. Dofinansowanie organizacji obchodów Święta Policji 
2015 w KMP w Katowicach.
Wskaźniki do oceny:
- liczba mieszkańców biorących udział w festynie – 1000 os.
(festyn organizowany przez KWP)
11. Współfinansowanie programu profilaktycznego 
„Bezpieczny Maluch”, poprzez zapewnienie materiałów 
edukacyjnych, promocyjnych.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci objętych programem – 112 os.
- ilość spotkań – 11
12. Współfinansowanie programu „Bezpieczna przystań”, 
poprzez zapewnienie materiałów edukacyjnych, 
promocyjnych.
Wskaźniki do oceny:
- ilość mieszkańców objętych programem – 489 os.
- ilość spotkań - 19
13. Program profilaktyczny „Florek w małej strażnicy”.
Wskaźniki do oceny:
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- ilość dzieci objętych programem – 2479
- ilość spotkań w JRG I -  114
14. Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska 
Polskiego.
Wskaźniki do oceny:
- liczba mieszkańców biorących udział w festynie – 1200 os

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

1. Wyposażenie Sali Operacyjnej na potrzeby KMP – 
nagłośnienie Sali z elektronicznymi urządzeniami do 
rejestracji i archiwizacji.
Zadanie zrealizowano (część zadania KMP w Katowicach 
wykonała z własnych środków).
2. Przygotowanie materiału planistyczno-projektowego dla 
adaptacji i modernizacji pomieszczeń w obiekcie 
przeznaczonym na siedzibę KMP w Katowicach przy ul. 
Kilińskiego.

Zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie „Przebudowa 
obiektu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach 
przy ul. Kilińskiego 9” wpisano do WPF i rozpisano na lata 
2015-2017. Ze względu na brak ostatecznych ustaleń 
lokalizacji przyszłej KMP w 2015 r. nie poniesiono żadnych 
wydatków.

III.
1

Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lokalowej służb 
porządkowych i ratowniczych.

3. Budowa boiska sportowego na terenie JRG nr II w 
Katowicach przy ul. T. Kościuszki 189.

Zadanie zrealizowano.

WZK UM

1. Zakup pojazdu służbowego dla KMP na potrzeby 
Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową oraz 
motocykli na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego (50/50).
Zadanie zrealizowano.
2. Zakup zestawów testów narkotykowych na potrzeby 
KMP.
Zadanie zrealizowano.
3. Zakup aparatów fotograficznych dla obsługi zdarzeń w 
tym zdarzeń drogowych przez Wydział Ruchu Drogowego 
KMP.
Zadanie zrealizowano.
4. Zakup urządzeń ALKOBLOW dla potrzeb Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP.
Zadanie zrealizowano.
5. Zakup sprzętu kwaterunkowego dla KMP.
Zadanie zrealizowano.
6. Konserwacja i naprawa sprzętu ratowniczego oraz 
pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP.
Zadanie zrealizowano.
7. Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP.
Zadanie zrealizowano.
8. Opłata za paliwo do samochodów ratowniczych.
Zadanie zrealizowano.
9. Doposażenie strażaków PSP w sprzęt i środki służące 
poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i 
wyposażenia osobistego.
Zadanie zrealizowano.
10. Zakup samochodu operacyjnego 4X4 oraz sprzętu 
specjalistycznego i urządzeń socjalno-biurowych dla KM 
PSP.
Zadanie zrealizowano.
11. Naprawa i remont sprzętu p. poż. oraz placów ćwiczeń a 
także pomieszczeń OSP.
Zadanie zrealizowano.

III.
2

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

12. Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały 
do realizacji zadań statutowych.
Zadanie zrealizowano.
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13. Zakup fotopułapki dla SM.
Zadanie zrealizowano.
14. Zakup kamer inspekcyjnych służących do precyzyjnej 
lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych z 
bezodpływowych zbiorników tzw. szamb dla SM.
Zadanie nie zrealizowano. Nie znaleziono na rynku kamery 
spełniającej wymagania SM w cenie przewidzianej na zadanie.
15. Zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego 
do przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub 
bezdomnych.
Zadanie zrealizowano.
16. Magazyn przeciwpowodziowy.
W 2015 r. zakupiono folie do przykrywania zerwanych 
dachów, worki na usuwanie gruzu, elektrody do 
defibrylatorów.
17. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla JRG II w 
Katowicach (50% kosztów).

Zadanie zrealizowano.
1. Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta 
Policji dla wyróżniających się funkcjonariuszy pionu służb 
prewencyjnych KMP w Katowicach.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 35
2. Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta 
Policji dla wyróżniających się funkcjonariuszy Oddziału 
Prewencji Policji w Katowicach.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 5
3. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażnika 
Miejskiego.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 21
4. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków - OSP z 
okazji Święta Strażaka.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 24

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

5. Nagrody Prezydenta Miasta z dla strażaków PSP z okazji 
Święta Strażaka.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród – 26

6. Nagrody dla funkcjonariuszy realizujących szkolenia dla 
strażaków z jednostek OSP.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród – 18

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

Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 17

WZK UM

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

1.Promocja programów profilaktycznych i prewencyjnych. 
2.Działania informacyjne ukierunkowane na wskazane 
obszary programu.
3. Organizacja i współorganizacja imprez/akcji 
przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo.
4. Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę 
ludności.
W 2015 roku, w ramach Programu, kontynuowano realizację 
oferty wsparcia dla młodych, przyszłych rodziców (w wieku 
15-25 lat), którzy oczekują narodzin dziecka, pod nazwą 
„Rodzicielstwo- mój czas”. Program był częścią projektu 
systemowego „Damy Radę - program aktywizacji zawodowej 
i społecznej w Katowicach", realizowanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

Wszystkie 
podmioty

ngo
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współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 30 kwietnia 2015r. 
(liczba osób objętych działaniami – 7). Od lutego do kwietnia 
2015 roku podczas jednej zrealizowanej edycji, ze wsparcia 
skorzystało 7 uczestniczek, które miały możliwość czerpać 
wiedzę na temat ciąży, jej przebiegu, potrzeb kobiet 
ciężarnych, zmian zachodzących w organizmie kobiety 
spodziewającej się potomstwa i zdobywać umiejętności w 
zakresie opieki nad noworodkiem i małym dzieckiem. 
Zapewniono profesjonalną pomoc oraz dostęp do poradnictwa 
realizowanego podczas warsztatów ze specjalistami tj.: 
położną, dietetykiem, psychologiem i ratownikiem 
medycznym. Młode przyszłe mamy brały również udział 
w spotkaniach i wyjściach integracyjnych, korzystały z 
konsultacji w ramach tworzenia Indywidualnego Planu 
Pomocy, jak również z pomocy finansowej z przeznaczeniem 
na zakup wyprawki dla noworodka oraz przyszłej mamy 
(liczba osób objętych działaniami – 5).

Program „Misja: Bobas”
Program „Misja: Bobas” jest kontynuacją zakończonego w 
kwietniu 2015 roku Programu „Rodzicielstwo – mój czas”. 
Obecnie realizowany jest w ramach projektu „Włącz się! 
Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem 
Programu jest szerokorozumiane wsparcie i pomoc przyszłym, 
młodym rodzicom w wieku do 25 lat oraz ich najbliższemu 
otoczeniu w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej 
związanej z oczekiwaniem na pierwsze dziecko, a w dalszej 
kolejności podejmowanie działań profilaktycznych 
i prorozwojowych nastawionych na wsparcie tej rodziny. I 
edycja Programu rozpoczęła się w II połowie października 
2015r. Ze wsparcia skorzystało 5 dziewcząt, które brały udział 
w grupowym poradnictwie specjalistycznym, to jest: z: położną 
(11h), psychologiem (3h), dietetykiem (4h) oraz fizjoterapeutą 
(4h). Tak jak w pierwowzorze Programu młode przyszłe mamy 
brały również udział w spotkaniach i wyjściach integracyjnych, 
jak również z pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup 
wyprawki dla noworodka oraz przyszłej mamy.
W 2016r. oprócz naborów do trzech kolejnych edycji planuje 
się rozszerzyć działania Programu o Klubik MIŚ Rodzic (MIŚ- 
Młody i Świadomy), cykliczne zajęcia edukacyjne, kolejna 
odsłona, w której m.in. zaplanowany czas będzie poświęcony 
głównie na dziecku, pogłębianiu więzi z nim, uczeniu się 
wspaniałych sposobów na wspólne spędzanie czasu. Ponadto 
będzie możliwość spotkań edukacyjnych ze specjalistami, tak 
by jak najlepiej wesprzeć młodych rodziców (liczba osób 
objętych działaniami – 10).

Program „Młodzi i Samodzielni”
Program mający na celu zmniejszenie negatywnych wpływów 
środowisk dysfunkcyjnych, pozwalający na kształtowanie 
pozytywnych postaw i wartości wśród młodzieży, a różnorodne 
działania takie jak warsztaty, zajęcia ze specjalistami, dyskusje, 
zajęcia edukacyjne miały na celu wyrównywanie szans 
i rozwoju młodzieży na płaszczyźnie psychologiczno- 
emocjonalnej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Bogata 
oferta zajęć dała uczestnikom szansę na odnalezienie swojej 
pasji, skierowanie swojej energii na rozwój hobby i 
konstruktywnego gospodarowania czasem wolnym.
Działania informacyjne i promocyjne skoncentrowane są 
głównie na wykorzystaniu strony internetowej 
MOPS www.mops.katowice.pl . Zamieszczane są na niej 
wszelkie informacje na temat podejmowanych działań oraz 
inicjatyw realizowanych przez MOPS w szczególności dot. 
funkcjonowania OIK, pomocy bezdomnym, realizacji PCAL-i, 
współpracy z Policją i Strażą Miejską , bezpieczeństwa dzieci z 
Mopsikiem i Sznupkiem oraz umieszczania dzieci w rodzinach 
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zastępczych. W wielu punktach miasta dostępne są także ulotki 
dotyczące udzielanego przez MOPS wsparcia na rzecz 
mieszkańców miasta (wsparcie psychologa, prawnika, 
mediatora, terapeuty czy doradcy zawodowego). Informacje nt. 
działalności Ośrodka przekazywane są również podczas 
realizacji różnorodnych imprez/akcji pobudzających aktywność 
mieszkańców miasta Katowice (np. Jarmarki, Festyny, Dni 
Seniora, Dzień Sąsiada).
pieszych, nieprawidłowym oznakowaniu i oświetleniu ulic oraz 
o stanie zabezpieczenia i oznakowania robót
prowadzonych na pasach drogowych. Istotnym zadaniem było  
również utrzymywanie systematycznej współpracy z policją w 
zakresie ochrony obywateli i utrzymania porządku 
publicznego, a także w przypadku katastrof i klęsk 
żywiołowych. Funkcjonariusze przeciwdziałali niszczeniu 
zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, zanieczyszczaniu 
wód, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia 
degradacji środowiska naturalnego.
Straż Miejska w Katowicach informowała społeczność lokalną 
w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego m.in. poprzez 
systematyczną aktualizację swojej witryny internetowej 
(www.strazmiejska.katowice.pl).
Dodatkowo zadanie to realizowane było poprzez stały i 
systematyczny kontakt ze środkami masowego przekazu takimi 
jak stacje telewizyjne: TVP Regionalna, TVS, TVP INFO, 
TVN 24, stacją radiową: Polskie Radio Katowice, Tok FM, 
Radio EM; prasą: Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, 
Przegląd Komunalny, Gazeta Wyborcza i Fakt; oraz portale 
internetowe: Onet.pl, Katowice.24, Nasze Miasto.pl.
Za pośrednictwem mediów były przekazywane m.in. 
informacje o działaniach katowickiej Straży Miejskiej w 
przedmiocie:
- Kontroli nielegalnego pozbywania się nieczystości ciekłych 
przez właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych.
- Informowania właścicieli, administratorów i zarządców 
nieruchomości o obowiązkach, które na nich ciążą m.in.
a) utrzymaniu czystości i porządku na chodnikach położonym 
wzdłuż nieruchomości,  poprzez usuwanie lodu, śniegu, błota i 
innych zanieczyszczeń,
b) obowiązku usuwania z dachów i gzymsów budynku   
sąsiadującego z drogami i chodnikami sopli i nawisów 
śnieżnych.
- Informowania o przepisach dotyczących palenia wyrobów 
tytoniowych w miejscach publicznych.
- Osób bezdomnych w związku z trudnymi  warunkami 
atmosferycznymi.
- Obowiązków właścicieli psów usuwania nieczystości, gdyż 
ich obecność nie tylko psuje wizerunek miasta, ale może być 
także przyczyną wielu groźnych chorób.
- Zakazu palenia w paleniskach odpadami.
- Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i 
wakacji.
- Bezpiecznej drogi do szkoły w celu uniknięcia wypadków.

W dniu 12 czerwca 2015r. z okazji Dnia Dziecka, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował imprezę sportową 
dla wychowanków katowickich placówek wsparcia dziennego. 
Impreza odbyła się w Katowicach na terenie Ośrodka 
Sportowego Szopienice.
W festynie udział wzięło około 350 dzieci - podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 
Katolickiej Fundacji Dzieciom, Świetlicy Nikisz, Caritas 
Archidiecezji Katowickiej.
Festyn miał formę Olimpiady Sportowej – dzieci uczestniczyły 
w rozmaitych konkurencjach sportowych. Odbyły się także gry 
zabawy, konkursy, warsztaty taneczne, malowanie twarzy, 
dmuchane zjeżdżalnie itp. Uczestnicy imprezy obdarowani 
zostali symbolicznymi nagrodami oraz otrzymali poczęstunek.
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W dniach od 28 i 29 sierpnia 2015r. została zorganizowana 
impreza dla dzieci pod nazwą „Biwak dla dzieci i młodzieży 
dzielnicy Murcki Lato 2015”.
W imprezie udział wzięło około 250 dzieci. Przeprowadzono 
zajęcia sportowe, plastyczne oraz rekreacyjne polegające na 
konkursach o wiedzy, malowanie twarzy, nauka jazdy na 
rowerze, znajomość znaków drogowych, poznawanie dziejów 
wojska polskiego, pokazy sprzętu wojskowego, pokazy sztuk 
walki, występy artystyczne, pokazy pierwszej pomocy oraz 
inne atrakcje. Każdemu uczestnikowi zapewniono poczęstunek.
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Tabela nr 2
Plan i wykonanie za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO                     
w 2015 r. (PZPOBOPP)

Uchwała V/50/15 Rady Miasta Katowice z 28 stycznia 2015 roku (Zarządzenie PMK 137/2015 z 25 marca 2015 r.)
Plan

Nr Zadanie
Rozdział § Kwota 

[zł]

Plan po 
zmianach

Zaangażow
anie

Wykonan
ie

% 
wykona
nia (8:6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.1.1 Zwiększenie liczby umundurowanych patroli 

Policji na ulicach m.in. poprzez finansowanie 
dodatkowych służb patrolowych.

75404 3000 140 000 140 000 139 941,89 139 941,89 99,96%

3000-99 140 000 140 000 139 941,89 139 941,89 99,96%

Zadanie zrealizowano.
I.1.2 Zakup niezbędnych towarów i usług na 

potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy 
realizacji służb patrolowych na terenie 
Katowic.

75403 3000 30 000 36 000 36 000,00 36 000,00 100,00%

ZPMK 508/2015 z 30-10-2015 3000-99 30 000 36 000 36 000,00 36 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
I.2.1 Ufundowanie nagród Prezydenta Miasta 

Katowice dla funkcjonariuszy szczególnie 
wyróżniających się w działalności na rzecz 
poprawy czystości w mieście.

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

Realizacja zrealizowano.
II.4.
3

Realizacja III edycji projektu „Bezpieczne 
Wakacje – Bezpieczna Woda”.

75416 6 000 6 000 5 998,83 5 998,83 99,98%

ZPMK 556/2015 z 30-11-2015 4190 0 480 479,57 479,57 99,91%

4210 2 500 2 020 2 019,72 2 019,72 99,99%

Zadanie zrealizowano. 4300 3 500 3 500 3 499,54 3 499,54 99,99%

II.4.
4

Przygotowanie i zakup materiałów 
edukacyjnych w formie książkowej do 
programu „Z bajką bezpieczniej”.

75416 4300 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
II.4.
5

Przygotowanie i zakup materiałów 
edukacyjnych z elementami odblaskowymi na 
potrzeby programów profilaktycznych.

75416 4300 6 500 6 500 6 499,32 6 499,32 99,99%

Zadanie zrealizowano.
II.5.
1

Finansowanie miejskich programów 
profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko – 
Przyjaciel Sznupka”,"Bezpieczny 
gimnazjalista", "Bezpieczna młodzież", "Z 
bajką bezpieczniej".

85154 33 300 34 459 34 457,68 34 457,68 100,00%

4190 0 7 458 7 458,46 7 458,46 100,01%

4210 8 000 2 169 2 167,96 2 167,96 99,95%

ISekretarza ZK/2/2015 z 21-05-2015, 
DSekretarza WZK/2/2015/W z 08-06-2015, 
DSekretarza WZK/5/2015/W z 31-08-2015, 
DSekretarza WZK/8/2015/W z 26-11-2015 4300 25 000 24 586 24 585,26 24 585,26 100,00%

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

II.5.
2

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

85154 36 400 34 473 34 472,32 34 472,32 100,00%

4190 0 1 073 1 072,58 1 072,58 99,96%

4210 0 300 299,74 299,74 99,91%

DSekretarza WZK/2/2015/W z 08-06-2015, 
DSekretarza WZK/5/2015/W z 31-08-2015

4300 36 100 33 100 33 100,00 33 100,00 100,00%

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 4430 300 0 0,00 0,00 0,00%

II.5.
3

Realizacja miejskiego programu 
profilaktycznego "Kibicuję fair play".

85154 10 300 11 068 11 065,12 11 065,12 99,97%

4190 0 6 065 6 063,69 6 063,69 99,98%

4210 7 000 1 343 1 342,18 1 342,18 99,94%

I Sekretarza ZK/2/2015 z 21-05-2015, 
DSekretarza WZK/5/2015/W z 31-08-2015, 
DSekretarza WZK/7/2015/W z 06-10-2015, 
DSekretarza WZK/8/2015/W z 26-11-2015, 
DSekretarza WZK/10/2015/W z 14-12-2015

4300 3 000 3 414 3 413,25 3 413,25 99,98%
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4430 300 246 246,00 246,00 100,00%

75495 10 000 10 000 9 998,07 9 998,07 99,98%

4190 0 1 705 1 703,93 1 703,93 99,94%

D Sekretarza WZK/1/2015 z 21-05-2015,             
D Sekretarza WZK/5/2015/W z 31-08-2015

4210 5 000 2 330 2 329,15 2 329,15 99,96%

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 4300 5 000 5 965 5 964,99 5 964,99 100,00%

II.5.
4

Organizacja i fundowanie nagród dla 
zwycięzców miejskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.

75412 3 000 3 000 2 972,12 2 972,12 99,07%

D Sekretarza WZK/3/2015/W z 16-06-2015 4190 0 2 900 2 873,97 2 873,97 99,10%

Zadanie zrealizowano. 4210 3 000 100 98,15 98,15 98,15%

II.5.
5

Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych 
Miasta Katowice w roku szkolnym 2014/2015

75412 2 500 2 500 2 495,29 2 495,29 100,00%

D Sekretarza WZK/3/2015/W z 16-06-2015 4190 0 2 500 2 495,29 2 495,29 0,00%

Zadanie zrealizowano. 4210 2 500 0 0,00 0,00 0,00%

II.5.
6

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

75412 2 000 2 000 1 998,82 1 998,82 99,94%

D Sekretarza WZK/3/2015/W z 16-06-2015 4190 0 2 000 1 998,82 1 998,82 99,94%

Zadanie zrealizowano. 4210 2 000 0 0,00 0,00 0,00%

II.5.
7

Organizacja obozu szkoleniowo-
wypoczynkowego dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.

75412 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

4190 0 6 000 6 000,00 6 000,00 100,00%D Sekretarza WZK/3/2015/W z 16-06-2015
4210 7 250 1 250 1 250,00 1 250,00 100,00%

Zadanie zrealizowano. 4300 22 750 22 750 22 750,00 22 750,00 100,00%

II.5.
8

Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w 
organizacji przedsięwzięć promujących 
bezpieczeństwo.

75403 3000 2 000 2 000 1 997,03 1 997,03 99,85%

3000-99 2 000 2 000 1 997,03 1 997,03 99,85%

Zadanie zrealizowano.
II.5.
9

Wsparcie organizacji obchodów 120-lecia 
powstania OSP Dąbrówka Mała, poprzez 
dofinansowanie przedsięwzięć i uroczystości.

75412 4300 15 000 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
II.5.
10

Dofinansowanie organizacji obchodów 
Święta Policji 2015 w KMP w Katowicach.

75404 3000 6 000 6 000 6 000,00 6 000,00 100,00%

3000-99 6 000 6 000 6 000,00 6 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
II.5.
11

Współfinansowanie programu 
profilaktycznego „Bezpieczny Maluch”. 
Zakup materiałów edukacyjnych, 
promocyjnych oraz sprzętu na potrzeby 
organizacyjne.

75404 3000 4 000 4 000 3 991,24 3 991,24 99,78%

3000-99 4 000 4 000 3 991,24 3 991,24 99,78%

Zadanie zrealizowano wg potrzeb.
II.5.
12

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

75404 3000 7 000 7 000 6 948,56 6 948,56 99,27%

3000-99 7 000 7 000 6 948,56 6 948,56 99,27%

Zadanie nie zrealizowano.
II.5.
13

Program profilaktyczny „Florek w małej 
strażnicy”.

75495 4300 25 000 25 000 16 060,00 16 060,00 64,24%

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
II.5.
14

Wsparcie organizacji obchodów Święta 
Wojska Polskiego.

75495 4300 3 000 3 000 3 000,00 3 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.1
.1

Wyposażenie Sali Operacyjnej na potrzeby 
KMP – nagłośnienie Sali z elektronicznymi 
urządzeniami do rejestracji i archiwizacji.

75404 30 000 30 000 7 995,73 7 995,73 26,65%

Tę część zadania KMP wykonała z 
własnych środków

3000-99 22 000 22 000 0,00 0,00 0,00%

6170-05 8 000 8 000 7 995,73 7 995,73 99,95%

Zadanie zrealizowano.
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III.1.
2

Przygotowanie materiału planistyczno-projektowego 
dla adaptacji i modernizacji pomieszczeń w obiekcie 
przeznaczonym na siedzibę KMP przy ul. 
Kilińskiego.

75404 6170 220 000 0 0,00 0,00 0,00%

ZPMK 189/2015 z 30-04-2015 6170-04 220 000 0 0,00 0,00 0,00%

Zrezygnowano z realizacji zadania.
Przebudowa obiektu na potrzeby Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. 
Kilińskiego 9

75404 6170 0 220 000 0,00 0,00 0,00%

ZPMK 189/2015 z 30-04-2015 6170-04 0 220 000 0,00 0,00 0,00%

Nowe zadanie wpisano do WPF i rozpisano 
na lata 2015-2017. Ze względu brak 
ostatecznych ustaleń lokalizacji przyszłej 
KMP w 2015 r. nie poniesiono żadnych 
wydatków.

III.1
.3

Budowa boiska sportowego na terenie JRG nr 
II w Katowicach przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 189.

75411 6050 0 5 000 5 000,00 5 000,00 100,00%

ZPMK 508/2015 z 30-10-2015
Zadanie zrealizowano.

III.2
.1

Zakup pojazdu służbowego dla KMP na 
potrzeby Wydziału dw. z Przestępczością 
Samochodową oraz motocykli na potrzeby 
Wydziału Ruchu Drogowego (50/50)

75404 6170 133 000 133 000 132 955,50 132 955,50 99,97%

6170-05 133 000 133 000 132 955,50 132 955,50 99,97%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.2

Zakup zestawów testów narkotykowych na 
potrzeby KMP.

75404 3000 10 000 10 000 9 866,25 9 866,25 98,66%

3000-99 10 000 10 000 9 866,25 9 866,25 98,66%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.3

Zakup aparatów fotograficznych dla obsługi 
zdarzeń w tym zdarzeń drogowych przez 
Wydział Ruchu Drogowego KMP.

75404 3000 15 000 15 000 13 840,00 13 840,00 92,27%

3000-99 15 000 15 000 13 840,00 13 840,00 92,27%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.4

Zakup urządzeń ALCOBLOW dla potrzeb 
Wydziału Ruchu Drogowego  KMP.

75404 3000 30 000 30 000 29 988,63 29 988,63 99,96%

3000-99 30 000 30 000 29 988,63 29 988,63 99,96%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.5

Zakup sprzętu kwaterunkowego dla KMP. 75404 3000 20 000 20 000 19 710,31 19 710,31 98,55%

3000-99 20 000 20 000 19 710,31 19 710,31 98,55%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.6

Konserwacja i naprawa sprzętu ratowniczego 
oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach 
KM PSP.

75411 4270 200 000 200 000 200 000,00 200 000,00 100,00%

4270-03 200 000 200 000 200 000,00 200 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.7

Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla 
KM PSP.

75411 4260 100 000 100 000 100 000,00 100 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.8

Opłata za paliwo do samochodów 
ratowniczych dla KM PSP.

75411 4260 100 000 100 000 100 000,00 100 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.9

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

75411 4210 230 000 230 000 230 000,00 230 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.
III.2
.10

Zakup samochodu operacyjnego 4x4 oraz 
sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno-
biurowych dla KM PSP.

75411 6060 150 000 150 000 149 995,68 149 995,68 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.11

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

75412 4270 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

4270-03 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00%
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Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
III.2
.12

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

75412 4210 28 000 28 000 28 000,00 28 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
III.2
.13

Zakup fotopułapki dla SM. 75416 4210 2 000 2 000 736,77 736,77 36,84%

Zadanie realizowane zgodnie z planem.
III.2
.14

Zakup kamer inspekcyjnych służących do 
precyzyjnej lokalizacji nielegalnych przyłączy 
kanalizacyjnych z bezodpływowych 
zbiorników tzw. szamb dla SM.

75416 4210 4 000 4 000 0,00 0,00 0,00%

Zadania nie zrealizowano. Nie znaleziono na 
rynku kamery spełniającej wymagania SM w 
cenie przewidzianej na zadanie.

III.2
.15

Zakup samochodu służbowego dla SM 
przystosowanego do przewożenia osób 
ujętych, nietrzeźwych lub bezdomnych.

75416 6060 200 000 200 000 186 960,00 186 960,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.2
.16

Magazyn przeciwpowodziowy. 75495 4210 10 000 10 000 9 999,95 9 999,95 100,00%

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.
III.2
.17

Zakup średniego samochodu pożarniczego 
dla JRG II w Katowicach -(50% kosztów)

75411 6060 0 400 000 400 000,00 400 000,00 100,00%

ZPMK 154/2015 z 03-04-2015,
Zadanie zrealizowano.

III.3
.1

Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z 
okazji Święta Policji.

75404 3000 35 000 35 000 35 000,00 35 000,00 100,00%

3000-99 35 000 35 000 35 000,00 35 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.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 zrealizowano.
III.3
.3

Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia 
Strażnika Miejskiego

75416 3040 25 000 25 000 25 000,00 25 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.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 zrealizowano.
III.3
.5

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

75411 3040 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.3
.6

Nagrody dla funkcjonariuszy realizujących 
szkolenia dla strażaków z jednostek OSP.

75411 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
III.3
.7

Nagrody dla strażaków prowadzących zajęcia 
w „Małej Strażnicy”.

75411 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.
IV Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i 

ochronę ludności.
75495 21 000 15 000 14 997,07 14 997,07 99,98%

4190 0 3 728 3 728,00 3 728,00 100,00%

D Sekretarza WZK/6/2015/W z 04-09-2015, 
D Sekretarza WZK/7/2015/W z 06-10-2015

4210 8 000 202 200,28 200,28 99,15%

Zadanie zrealizowano wg potrzeb. 4300 13 000 11 070 11 068,79 11 068,79 99,99%

RAZEM: 2 000 000 2 405 000 2 133 947,06 2 133 947,06 88,73%
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W 
tym: rezerwa celowa 2 000 000 2 000 000

środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 
r. – nie są ujęte w podsumowaniu.

80 000 80 000

dodatkowe środki własne 400 000

Dotacja Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej

5 000
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UZASADNIENIE

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w
2015 r. obejmuje zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – co należy do
właściwości Rady Gminy jako sprawy pozostające w zakresie działania gminy.

Zgodnie z § 4 uchwały V/50/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r.
Prezydent Miasta Katowice zobowiązany jest do złożenia Radzie Miasta Katowice sprawozdania z
realizacji Programu w terminie do 31 marca następnego roku.

Projekt sprawozdania z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Bezpieczeństwa i
Porządku Miasta Katowice.
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