Zał. nr 2 do uchwały nr XXXVI/750/09
Rady Miasta Katowice z dn. 26 stycznia 2009r.
Plan realizacji
PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2009 R.

Obszary działania
1
I. Ograniczenie zagroŜeń i
kształtowanie poczucia
bezpieczeństwa w miejscach
publicznych i miejscach
zamieszkania.

Kierunki działania

Podmiot
odpowiedzialny

2
3
1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa WZK UM
mieszkańców i skrócenie czasu realizacji
interwencji Policji i StraŜy Miejskiej.

Planowane działania – programy kierunkowe
4
1. Zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach m.in.
poprzez finansowanie dodatkowych słuŜb patrolowych. Koszt: 200.000 zł

Podmioty
współpracujące
5
KMP

2. Patrole szkolne Szkoły Policji w Katowicach – realizacja praktyk na terenie KMP
Katowic (na podstawie 3-letniego porozumienia między Miastem, Szkołą
Szkoła Policji
Policji i KMP).
3. Zwiększenie liczby patroli StraŜy Miejskiej na ulicach – wzrost zatrudnienia SM
w SM o 21,5 etatu (+ wyposaŜenie i szkolenie) od 01.04.09 r.
Koszt: 717.900 zł
2. Poprawa stanu bezpieczeństwa w
miejscach publicznych w centrum
miasta – usprawnienie systemu
monitoringu wizyjnego miasta (SMW).

WZK UM

1.Zwiększenie efektywności systemu monitoringu wizyjnego (SMW) miejsc
KMP
publicznych poprzez lepsze wykorzystanie jego moŜliwości technicznych i
SM
skorelowanie SMW z odpowiednią organizacją słuŜby Policji i StraŜy Miejskiej.

3. Ograniczenie liczby przestępstw i
wykroczeń szczególnie uciąŜliwych dla
mieszkańców.

WZK UM

1. Fundusz motywacyjny dla policjantów KMP – przyznawanie kwartalnych
nagród Prezydenta Miasta funkcjonariuszom osiągającym wyróŜniające ich
efekty w słuŜbie (realizacja Programu monitorowania przestępczości
kryminalnej w wybranych kategoriach ). Koszt: 120.000 zł

KMP

2. Fundusz motywacyjny dla straŜników SM – przyznawanie kwartalnych
nagród Prezydenta Miasta za ujawnianie sprawców dewastacji i wybryków
chuligańskich. Koszt: 30.000 zł

SM

KMP
KM PSP
PPU
WDG UM
PINB
PPIS
inne
KMP
WDG UM
MZUiM
PPIS
inne

4. Poprawa bezpieczeństwa i porządku
publicznego w rejonie lokali
gastronomicznych i rozrywkowych.

SM

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

5. Ograniczenie zjawiska handlu
ulicznego prowadzonego bezprawnie.

SM

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

1

Obszary działania
1

Kierunki działania
2
6. Ograniczenie nieprawidłowego
parkowania pojazdów.

7. Ograniczenie zdarzeń zakłócających
spokój i porządek w miejscach
publicznych.

Podmiot
odpowiedzialny
3
SM

SM

8. Przygotowanie i promowanie
KMP
rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.
9. Ograniczenie kradzieŜy i dewastacji
infrastruktury komunalnej i elementów
metalowych.

SM

Planowane działania – programy kierunkowe

Podmioty
współpracujące

4
5
1. WzmoŜenie kontroli prawidłowości parkowania w centrum miasta.
KMP
2. WzmoŜenie działań restrykcyjnych wobec parkujących na ścieŜkach
MZiUM
rowerowych, drogach przeciwpoŜarowych i miejscach parkingowych dla osób WZK UM
niepełnosprawnych.
3. Inspirowanie (i proponowanie miejsc) montaŜu elementów bezpieczeństwa
ruchu oraz małej architektury uniemoŜliwiających nieprawidłowe parkowanie.
4. Inspirowanie zmian organizacji ruchu drogowego.
1. Kontrole miejsc spoŜywania alkoholu, miejsc gromadzenia się osób
nietrzeźwych oraz osób pod wpływem środków odurzających.
2. WzmoŜenie egzekwowania przepisów o zakazie spoŜywania alkoholu w
miejscach publicznych.
3. WzmoŜenie czynności kontrolnych prowadzonych w kierunku poprawy
porządku i estetyki obiektów uŜyteczności i miejsc publicznych.

KMP
PPU
inne

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

UMK
inne

1. WzmoŜenie 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. WzmoŜenie kontroli punktów skupu metali kolorowych i wykorzystanie
środków technicznych do identyfikacji przedmiotów znakowanych systemem
DNA.

KMP
KZGM
Spółdzielnie,
spółki mieszkaniowe
PKP/SOK
inne

2

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

Kierunki działania
2
1. Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie.

Podmiot
odpowiedzialny
3
MOPS

Planowane działania – programy kierunkowe

Podmioty
współpracujące

4
5
1.Realizacja procedury „Niebieska Karta” pomocy społecznej we współpracy z KMP
Komisariatami Policji:
WPS UM
a) diagnozowanie sytuacji w rodzinie z problemem przemocy,
b) ocena i monitoring poziomu bezpieczeństwa w rodzinie,
c) współpraca z dzielnicowymi w ramach procedury „Niebieska Karta”,
- wymiana informacji w oparciu o wypracowane procedury,
- organizowanie spotkań zespołów interdyscyplinarnych z udziałem
dzielnicowych, kuratorów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i
pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS, celem zaplanowania
działań interwencyjnych i pomocowych dla rodzin, w których występuje
zjawisko przemocy,
d) zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku
przemocy,
e) podejmowanie działań prawnych z urzędu w związku z przestępstwem
związanym z występowaniem przemocy w rodzinie,
f) wyposaŜenie Komisariatów Policji w ulotki informacyjne dot. moŜliwości
uzyskania pomocy w związku z problemem przemocy – ulotka dla ofiar
przemocy, dla sprawców przemocy i dzieci.
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 róŜnych
sytuacjach kryzysowych.

3

Obszary działania

Kierunki działania

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3

Planowane działania – programy kierunkowe
4
3. Współpraca z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka związana z
udzielaniem pomocy krzywdzonym dzieciom i ich rodzinom w ramach
programu „NIEBIESKI MIŚ”:
a) udział przedstawiciela GCZD w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego
celem doskonalenia zasad i form współpracy,
b) wymiana informacji pomiędzy MOPS a GCZD w oparciu o wypracowane
zasad współpracy i kwestionariusz diagnostyczny „Niebieski Miś”,
c) objęcie przez MOPS specjalistyczną pomocą rodzin w ramach programu
„Niebieski Miś”,
- monitorowanie sytuacji i poziomu bezpieczeństwa dziecka w rodzinie,
- uruchomienie specjalistycznych form pomocy rodzinie,
- podejmowanie działań prawnych z urzędu nakierowanych na ochronę
dziecka krzywdzonego.

Podmioty
współpracujące
5

4. Organizowanie spotkań, których celem jest doskonalenie współpracy słuŜb
i instytucji, bieŜąca ocena realizacji procedury „Niebieska Karta” i sposoby
jej modyfikacji:
a) organizowanie spotkań zespołu interdyscyplinarnego z udziałem
przedstawicieli słuŜb, instytucji i organizacji w mieście (UM, Prokuratura, Sąd,
KMP, MOPS) celem doskonalenia zasad współpracy w zakresie działań
interwencyjnych i pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy
(poziom strategiczny),
- ocena efektywności współpracy słuŜb społecznych i Policji w ramach
procedury „Niebieska Karta” i jej doskonalenie,
b) wdraŜanie interdyscyplinarnej formuły pracy w postaci spotkań zespołów
interdyscyplinarnych (poziom operacyjny)
- planowanie i realizacja działań interwencyjnych i pomocowych oraz ich
koordynacja,
- wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami słuŜb i instytucji celem
modyfikacji sposobów postępowania w zaleŜności od aktualnych potrzeb i
sytuacji rodziny.
2. Ograniczenie dysproporcji
społecznych.

WPS UM

1. Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy pracowników socjalnych
MOPS oraz dzielnicowych.
2. Współpraca MOPS z oddziałami połoŜniczymi szpitali w Katowicach:
- wyposaŜenie szpitali w druk „Zgłoszenia ryzyka zaniedbania dziecka”,
- ocena i monitoring sytuacji dziecka w rodzinie,
- współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi (wzajemna wymiana
informacji dotyczących sytuacji dziecka w rodzinie, w razie potrzeby
organizowanie spotkań Zespołu ds. Zapewnienia Opieki Nad Dzieckiem).

3. Współpraca pracowników socjalnych MOPS z policjantami KP VI –
cotygodniowe wyjścia w teren.
4

MOPS
WE UM
SM
KMP
PUP
MKRPA

Obszary działania

Kierunki działania

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3

Planowane działania – programy kierunkowe
4
4. Akcja MOPS dot. poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej:
dystrybucja ulotek w/s rodzin zastępczych (placówki pomocy społecznej,
oświaty oraz słuŜby zdrowia),
- rozklejanie plakatów w/s rodzin zastępczych w środkach komunikacji
miejskiej,
- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym TPD (kampania
prasowa).
5. Akcja KMP „Wakacje ze Sznupkiem”, z udziałem dzieci ze Świetlic
Środowiskowych MOPS, organizacji pozarządowych oraz Domów Dziecka.
6. Organizacja przez MOPS imprezy Mikołajkowej we współpracy z KMP.
7. Tworzenie platformy współpracy pomiędzy MOPS a PUP.
8. Realizacja Programów Aktywności Lokalnej, których celem jest
aktywizowanie społeczności lokalnych – Nikiszowca, Szopienic, ZałęŜa.
9. Program profilaktyki społecznej realizowany przez MOPS we współpracy z
KMP, adresowany do dzieci w wieku 5-9 lat „MOPSIK”.
10. „Równe szanse” - program pracy socjalnej na rzecz dzieci wywodzących
się z rodzin romskich i rodzin dysfunkcjonalnych w sprawach opiekuńczowychowawczych, w tym takŜe objętych pomocą MOPS Katowice, w ramach
odbywających się w ŚŚ MOPS „Dni otwartych”.
11. Działania profilaktyczne MOPS wobec dzieci zagroŜonych Ŝebractwem –
wspólnie z KMP i SM.
12. Organizacja spotkań roboczych o charakterze szkoleniowym dla
dzielnicowych komisariatów Policji oraz pracowników socjalnych TPPS MOPS.
13. Akcja „Ulotka” MOPS we współpracy z KMP: przekazanie Policji ulotek
skierowanych do nieletnich cięŜarnych dziewcząt.
14. Zgłoszenia z KMP dotyczące osób zaleŜnych, intensywna praca socjalna z
rodzinami objętymi pomocą MOPS, w których dzieci zgodnie z informacją
KMP zostały zatrzymane po spoŜyciu alkoholu.
15. Profilaktyka problemów uzaleŜnień – współpraca z Miejską Komisją ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, KMP, SM, MOPS oraz organizacjami
pozarządowymi.
16. Rozwiązywanie problemów osób bezdomnych poprzez wspólne działania
MOPS, SM i organizacji pozarządowych.

5

Podmioty
współpracujące
5

Obszary działania
1

Kierunki działania

Podmiot
odpowiedzialny

2
3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa SM
dzieci i młodzieŜy w szkołach i ich
okolicy.

3

4. Edukacja dla bezpieczństwa oraz
WZK UM
popularyzacja bezpiecznych zachowań i
zdrowego stylu Ŝycia poprzez
organizację turniejów, zawodów,
konkursów, szkoleń itp.

Planowane działania – programy kierunkowe
4
1. Prowadzenie działań w szkołach i ich otoczeniu przez Sekcję Prewencji
Szkolnej SM.
2. Realizacja programów / akcji prewencyjnych, zakup materiałów
edukacyjnych i pomocniczych wspierajacych działania profilaktyczne SM.
Koszt: 20.000 zł

Podmioty
współpracujące
5
WE UM
WZK UM

1. Finansowanie miejskiego programu profilaktycznego „Bezpieczne Dziecko - PPU
Przyjaciel Sznupka” / „Bezpieczny Gimnazjasta”. Koszt: 50.000 zł
WE UM
Rada
KMP
SM
WZK UM
2. Organizacja Turnieju Wiedzy PoŜarniczej. Koszt: 2.500 zł
KM PSP
3. Fundowanie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla szkół
WE UM
podstawowych, specjalnych i gimnazjów. Koszt: 1.500 zł
Szkoła Policji
inne
4. Organizacja Miejskich Zawodów PoŜarniczych dla MłodzieŜy
Niepełnosprawnej. Koszt: 1.500 zł
5. Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla MłodzieŜowych
DruŜyn PoŜarniczych. Koszt: 20.000 zł
6. Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji przedsięwzięć
promujących bezpieczeństwo. Koszt: 9.500 zł
7. Wsparcie KMP w Katowicach w organizacji przedsięwzięć promujących
bezpieczeństwo. Koszt:5.000 zł

III. Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

1. Poprawa bezpieczeństwa uczestników MZUiM
ruchu drogowego

IV. Poprawa bezpieczeństwa imprez 1. Wypracowanie skutecznych
masowych.
mechanizmów zapewnienia
bezpieczeństwa imprez masowych.

WZK UM

WZK UM
2. Ograniczenie liczby przypadków
zakłócania porządku podczas
przemieszczania się uczestników imprez
masowych (festiwale, koncerty, imprezy
sportowe).

1. Analiza wypadkowości na ciągach komunikacyjnych w miejscach
KMP
szczególnie zagroŜonych.
SM
2. Bezwzględne karanie uczestników ruchu drogowego naruszających
WZK UM
przepisy.
WORD
3. WzmoŜona kontrola i monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych w MZUiM
układzie drogowym.
KM PSP
4. Modernizacja infrastruktury drogowej.
5. Kontrole w celu zapewnienia właściwych warunków dojazdu
przeciwpoŜarowego.
1. Analiza wniosków organizatorów imprez artystycznych lub rozrywkowych KMP
pod kątem zagroŜeń oraz spełniania ustawowych wymagań.
SM
2. Kontrola zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi WKUL UM
w zezwoleniu.

1. Przewóz kibiców specjalnymi autobusami z miejsc wskazanych przez KMP KMP
w celu zapewnienia bezpieczeństwa na trasach przemarszu / przejazdu grup PKM
kibiców. Koszt: 50.000 zł
GKS
2. Udział w akcjach / przedsięwzięciach promujących bezpieczne kibicowanie.

6

Obszary działania
1
V. Poprawa funkcjonowania i
standardów pracy słuŜb oraz
warunków obsługi mieszkańców w
placówkach odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek
publiczny.

Kierunki działania
2
1. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury lokalowej słuŜb
porządkowych i ratowniczych.

Podmiot
odpowiedzialny
3
WZK UM

2. Zakup wyposaŜenia usprawniającego WZK UM
funkcjonowanie jednostek, pracę
funkcjonariuszy i obsługę mieszkańców.

Planowane działania – programy kierunkowe

Podmioty
współpracujące

4
5
1. Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej z przeznaczeniem na siedzibę V
KMP
Komisariatu Policji. Koszt w 2009: 4.000.000 zł (Koszt inwestycji w latach WIN UM
2009 – 2010 ok. 7.000.000 zł).
2. Pozyskanie obiektu na samodzielną siedzibę KMP Katowice, wykonanie
projektu i zaplanowanie remontu.

KMP

3. Budowa nowej siedziby StraŜy Miejskiej przy ul. śelaznej.
Koszt w 2009: 3.260.000 zł (Łączny koszt inwestycji w latach 2009 –
2010 ok. 6.260.000 zł).

SM
WIN UM

4. Modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania w
JRG-2 Piotrowice. Koszt: 100.000 zł

KM PSP

1. WyposaŜenie Komisariatu IV Policji przy ul. Policyjnej (umeblowanie,
sprzęt informatyczny i inny). Koszt: 60.000 zł

KMP

2. DoposaŜenie straŜaków PSP w sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie. KM PSP
Koszt: 80.000 zł

3. Motywowanie i promowanie
funkcjonariuszy szczególnie aktywnych
w słuŜbie.

WZK UM

3. DoposaŜenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy. Koszt: 30.000 zł

KM PSP

4. Opłaty za media i paliwo w celu utrzymania jednostek PSP w pełnej
sprawności i gotowości bojowej. Koszt: 200.000 zł
5. Zakup wyposaŜenia do ochrony dróg oddechowych dla straŜaków OSP.
Koszt: 20.000 zł

KM PSP

6. Zakup drobnego sprzętu na wyposaŜenie magazynu
przeciwpowodziowego. Koszt: 20.000 zł

KM PSP

7. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i zestawów komputerowych dla
KM PSP. Koszt: 62.000 zł

KM PSP

1. Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta dla wyróŜniających się
funkcjonariuszy z okazji Święta Policji. Koszt: 50.000 zł

KMP

KM PSP

2. Nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy Szkoły Policji w Katowicach Szkoła Policji
zaangaŜowanych w realizację porozumienia dotyczącego patroli szkolnych.
Koszt: 10.000 zł
3. Fundowanie nagród Prezydenta Miasta z dla straŜaków PSP z okazji Swięta KM PSP
StraŜaka. Koszt: 30.000 zł
4. Fundowanie nagród Prezydenta Miasta z dla straŜaków - ochotników OSP z WZK UM
okazji Święta StraŜaka. Koszt: 10.000 zł
5. Fundowanie nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia StraŜnika Miejskiego. SM
Koszt: 20.000 zł

7

Obszary działania

Kierunki działania

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3

4. Rezalizacja ustawy z dnia 24 sierpnia WZK UM
1991 r . o ochronie przeciwpoŜarowej
(Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z
późn. Zm.)
VI. Edukacja i informowanie
społeczności lokalnej w zakresie
bezpieczeństwa i porządku
prawnego.

Planowane działania – programy kierunkowe
4
6. Fundowanie nagród Prezydenta Miasta dla dyspozytorów MCR w celu
motywowania do właściwego wykorzystania potencjału technicznego
Centrum. Koszt: 35.000 zł

Podmioty
współpracujące
5
KMP
SM
KM PSP
WPR

1. Wypłata ekwiwalentu pienięŜnego dla członków OSP za udział w działaniu WZK UM
ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez PSP lub Miasto KM PSP
Katowice. Koszt: 150.000 zł
OSP

wszystkie
podmioty

1. Promocja programów profilaktycznych i prewencyjnych.
WINP UM
2. Działalania informacyjne ukierunkowane na wskazane obszary programu.
3. Wypracowanie sposobu przepływu informacji pomiędzy koordynatorami
programu.
4. Organizacja i współorganizacja imprez / akcji / przedsięwzięć promujących
bezpieczeństwo.

WZK UM

5. Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę ludności.
Koszt: 7.100 zł
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WINP UM

