
UCHWAŁA NR XXXIII/715/21 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 roku 

Na podstawie art.18 ust 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 
713, z późn.zm.) w wykonaniu uchwały XVI/385/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 2020 roku w 
sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
w 2020 roku 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 roku, uchwalonego uchwałą 
XVI/385/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2ACF7B99-C96B-4481-8C80-83E97C66517A. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXIII/715/21 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 25 marca 2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w 2020 roku. 

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 
2020 (zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą XVI/385/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 
2020 roku. 

Głównym celem Programu było w roku 2020 odczuwalne podniesienie poziomu bezpieczeństwa - już w 
okresie jego realizacji. Szczególny nacisk dedykowano w Programie bezpieczeństwu publicznemu, które swym 
zakresem w działaniach, obejmowało przede wszystkim zwalczanie przestępczości pospolitej i najbardziej 
dokuczliwej społecznie, zmniejszenie zagrożeń w ruchu drogowym, kształtowanie postaw i zachowań oraz 
poprawę wyposażenia i warunków pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Katowic. 

Według danych ogłoszonych przez Komendę Miejską Policji w Katowicach, w roku 2020 w rejonie 
podległym tj. w granicach administracyjnych miasta Katowice wszczęto łącznie 6587 postępowań 
przygotowawczych w kategorii przestępczości kryminalnej tj. względem notowanych danych za rok 2019 r. 
odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań o 284 mniej (2019 – 6871 postępowań) przy uwzględnieniu 
wzrostu poziomu wykrywalności w tej kategorii do poziomu 63,34% w roku 2020 podczas notowanego w roku 
2019 poziomu 61,3%. Co istotne należy zwrócić uwagę na odnotowane kolejny już rok bardzo dobre efekty 
przeciwdziałania zjawisku zagrożenia mieszkańców, przestępczością w 7 wybranych kategoriach przestępstw 
tj. uznanych za szczególnie dotkliwe społecznie. W tej kategorii statystycznej KMP w Katowicach obniżyła 
zagrożenie z poziomu 3072 postępowań wszczętych w roku 2019 do poziomu 3.012 postępowań w roku 
minionym 2020. Równie korzystnie prezentowanym jest wynik wykrywczy w tej kategorii statystycznej gdzie 
w 2020 roku katowiccy policjanci osiągnęli wskaźnik wykrywalności na poziomie 46,3 % tj. o 8,1% wyższy 
aniżeli w roku 2019 (38,8%). W trendzie trzyletnim dane te przedstawiają się jeszcze bardziej korzystnie 
2018/3255 postępowań/38,2% wykrycia – 2019/3072 postępowania/38,8% wykrycia, co dobitnie wskazuje na 
właściwe i pożądane społecznie, trendy poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. Przedstawione 
poniżej dane w trendzie pięcioletnim dobitnie wzmacniają tezę o bardzo dobrym poziomie statystycznym 
bezpieczeństwa publicznego w Katowicach. 

PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM 
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PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA 

 
PRZESTĘPCZOŚĆ W 7 WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW 

- przestępczość rozbójnicza - w roku 2020 odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań o 32 (2019-
102), przy jednocześnie wyższym niż w 2019 roku wskaźniku wykrywalności przestępstw na poziomie 
76,6% tj. o 13,2% (2019 – 63,4%); 

- bójki i pobicia - w roku 2020 odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań o 34 (2019-75), wskaźnik 
wykrywalności przestępstw na poziomie 50% tj. – spadek o 28,1% w stosunku do roku 2019 (78,1%); 

- uszczerbek na zdrowiu - w roku 2020 odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań o 77 (2019-261), 
wskaźnik wykrywalności przestępstw w 2020 r. na poziomie 84,3% tj. – wzrost o 11,5% w stosunku do roku 
2019 (72,8%); 

- kradzież z włamaniem - w roku 2020 odnotowano wzrost ilości wszczętych postępowań o 128 (2019-622), a 
także uzyskano wyższy aniżeli w roku 2019 wskaźnik wykrywalności w tej kategorii przestępstw na 
poziomie 54,7% (2019-41,6%); 

- kradzież cudzej rzeczy - w roku 2020 odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań o 8 (2019-1522), 
przy jednoczesnym wzroście wskaźnika wykrywalności przestępstw na poziomie 37,6% tj. o 4,4% wyższym 
aniżeli w roku 2019 (2019-33,2%) 

- uszkodzenie rzeczy - w roku 2020 odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań o 37 (2019-490), przy 
uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 27,9% tj. o 1,8% niższym aniżeli w roku 2019 (2019-
29,7%); 

- kradzież pojazdu - w roku 2020 odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań o 38 (2019-122), przy 
równolegle uzyskanym wyższym wskaźniku wykrywalności na poziomie 76% tj. o 25,7% wyższym aniżeli 
w roku 2019 (2019-50,3%). 

Na przestrzeni lat dane w tej kategorii przestępstw kształtowały się następująco: 

rok przestępstwa wszczęte % wykrycia 
2016 341 16,4 
2017 234 17,8 
2018 155 28,3 
2019 122 50,3 
2020 84 76 
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Wskaźniki wykrywalności przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu 

 2020 2019 
KMP Katowice 76% 50,3% 
KWP KATOWICE 46,1% 32,6% 
POLSKA (KGP) 23,9% 22 % 
KSP Warszawa 5,5 % Brak danych 
Kraków 12 % Brak danych 
Poznań 10,3 % Brak danych 
Łódź 9,1 % Brak danych 
Wrocław 3 % Brak danych 
   

Jak przedstawiono w powyższych danych, skuteczność wykrywalności katowickich policjantów w tej 
dotkliwej społecznie kategorii przestępczości kryminalnej, jest kolejny już rok na znakomitym poziomie. 
Równolegle do profesjonalizmu i zaangażowania policjantów niezwykle cennym i pomocnym narzędziem 
wykrywczym, stał się katowicki system monitoringu i analiz, a w tej kategorii przestępczości szczególnie 
monitoring na głównych arteriach wjazdowych-wyjazdowych miasta. Bez wątpienia też, cykliczny spadek 
zagrożenia w tej kategorii przestępczości jest powodowany poprzez prewencyjne oddziaływanie w przestrzeni 
publicznej systemu KISMiA, co z uwagi na specyfikę działania sprawców przestępstw samochodowych ma 
kluczowe znaczenie. 

Obszar przestępstw w 7 wybranych kategoriach, jest nieprzerwanie od lat uznawany za priorytetowy w 
zwalczaniu przestępczości, wpływ na taki stan rzeczy ma między innymi fakt, iż przestępstwa wymienione w 
tym katalogu są uznawane za czyny wyjątkowo uciążliwe dla społeczności lokalnej. Jest on stale i 
systematycznie monitorowany przez służby prewencyjne i kryminalne Komendy Miejskiej Policji w 
Katowicach. Analizując dane dotyczące tego właśnie obszaru należy zwrócić uwagę, że wyniki uzyskane w 
ubiegłym roku w pełni można uznać za, wysoce satysfakcjonujące. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

W 2020 roku odnotowano spadek ilości zdarzeń drogowych ogółem do liczby 5517 (o 21,3% mniej niż w 
roku 2019). Zdecydowaną większość zdarzeń drogowych stanowiły kolizje drogowe (tj. 96,9% ogólnej liczby 
zdarzeń). 

Kluczowym parametrem dla oceny stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest liczba wypadków 
drogowych oraz ofiar śmiertelnych. W 2020 roku na terenie miasta Katowice odnotowano 162 wypadki 
drogowe , co w porównaniu do 2019 roku wskazuje na spadek o 57 wypadków (o 26% mniej niż w 2019) oraz 
7 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, co w porównaniu do 2019 roku dowodzi spadek liczby osób 
zabitych o 5 (o 41,6% mniej niż w 2019 r.).  W 2020 roku odnotowano 4 wypadki drogowe ze skutkiem 
śmiertelnym z udziałem pieszych uczestników ruchu, co stanowi spadek o 2 (tj. o 33,3% mniej niż w 2019 r.). 

Zwiększenie ilości umundurowanych patroli Policji w miejscach publicznych.  

Na finansowanie tego zadania w roku 2020 katowicki samorząd przeznaczył środki w wysokości 200.000,00 
zł (koszt w 2019 r. – 200 000 zł).  Ze środków tych katowicka Komenda Policji zorganizowała służbę 
patrolową w ilości 5105 godzin. W ramach służb patrolowych policjanci Komendy Miejskiej Policji w 
Katowicach, dokonali zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa / sprawców (2019 -10 
sprawców), 6 osób poszukiwanych (2019-14 osób), ujawnili ogółem 2321 wykroczeń (2019 – 3861). W roku 
2020 po raz pierwszy wystawiono także służby ponadnormatywne pełnione w formie patrolu rowerowego oraz 
służby patrolowe Wydziału Ruchu Drogowego, których podstawowym zadaniem była poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i ujawnienie sprawców wykroczeń. 

Zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa to kolejne kluczowe 
zadanie służb prewencyjnych. W 2020 r. dokonano zatrzymań sprawców „na gorącym uczynku” popełnienia 
przestępstwa w 1370 przypadkach zdarzeń przy liczbie zgłoszeń 4205, tj. osiągnięto 32,58% skuteczności  
działania w zatrzymaniach. 

Uwzględniając charakter tych służb tj. uznając je za dodatkowe działanie do planowanego, oczywistym 
pomimo notowanego spadku poziomu poszczególnych danych, pozostaje fakt, iż służby ponadnormatywne 
wobec danych ogólnych zagrożenia przestępczością, przyczyniły się w roku 2020 do utrzymania na dobrym 
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poziomie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu 
śródmieścia. 

Edukacja dla bezpieczeństwa. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz licznymi 
ograniczeniami  i wprowadzonymi obostrzeniami. Spowodowało to zdecydowane ograniczenie liczby spotkań 
z odbiorcami programów i akcji profilaktycznych a także rezygnację z niektórych zaplanowanych działań. 

Wsparcie służb. 

Program zapobiegania przestępczości w roku 2020 stanowił również jak w latach ubiegłych, system 
wspierania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie wzmacniania integracji i 
profesjonalizacji współpracy m.in. poprzez finansowanie ich doposażenia. Prowadzono również działania 
programowe w celu poprawy standardów pracy i warunków obsługi mieszkańców. Do zadań opisanych 
powyżej w roku minionym 2020 zaliczyć można m.in: 

1) Współfinansowanie zakupu radiowozów z napędem hybrydowym oraz samochodów nieoznakowanych dla 
potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, 

2) Zakup urządzeń do badania stanu trzeźwości tzw. alkomatów stacjonarnych i przenośnych dla Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach. 

3) Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Katowicach, 

4) Zakup samochodu służbowego do realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych dla Straży Miejskiej w 
Katowicach, 

5) Współfinansowanie prac remontowych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Katowicach. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zrealizowanych zadań w działaniach kierunkowych wynikających z 
Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 
2020, potwierdzono zasadność i celowość ich kontynuacji w roku 2021. 
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TABELA Nr 1 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ 

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2020 ROKU 

Poz.  kierunek działania treść zadania i wskaźnik ocenny wskaźnik ocenny 
1 2 3 4 
Obszar działania : I. Ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i 

miejscach zamieszkania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
- Ilość służb 

ponadnormatywnych/ 284 
służby, 635 policjantów  

- Ilość nałożonych mandatów 
karnych/706 mandatów karnych 

- Ilość osób zatrzymanych na 
gorącym uczynku popełnienia 

przestępstwa/ 8 osób 
- Ilość osób zatrzymanych 

poszukiwanych listem gończym/ 
6 osób 

1.Zwiększenie liczby umundurowanych 
patroli Policji na ulicach m.in. poprzez 

finansowanie dodatkowych służb 
patrolowych. 

- Ilość środków oddziaływania 
wychowawczego tj. 

pouczenia/1615 pouczeń 

I.1. 
Zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców i 
skrócenie czasu realizacji 

interwencji Policji. 

2. Zakup niezbędnych towarów i usług na 
potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy 

realizacji służb patrolowych na terenie 
Katowic 

- Ilość słuchaczy Szkoły Policji w 
Katowicach w służbie na terenie 

Katowic/ 22 słuchaczy SP w 
Katowicach. Z powodu covidu 

zrezygnowano z tej formy 
praktycznego szkolenia. 

1. Systematyczne kontrole lokali 
gastronomicznych, punktów sprzedaży 

alkoholu i ich otoczenia. 
- Ilość przeprowadzonych 

kontroli lokali / 184 kontrole 
I.2 

Poprawa bezpieczeństwa i 
porządku publicznego w 

rejonie lokali 
gastronomicznych i 

rozrywkowych. 

2. Egzekwowanie przestrzegania 
obowiązków przez właścicieli lokali 

prowadzących działalność rozrywkową i 
gastronomiczną. 

Wyniki kontroli , tj: 
- ilość mandatów/ 4 mandaty 

karne 
- ilość pouczeń/ nie stosowano 

1. Systematyczne działania kontrolne 
- Ilość przeprowadzonych 

kontroli/ 365 kontrole 
interwencyjne 

2. Represja wobec osób prowadzących 
handel bez wymaganych zezwoleń. 

Wyniki kontroli , tj: 
- ilość mandatów / 74 mandaty 

karne 
- ilość pouczeń/ 9 pouczeń 

I.3 
Ograniczenie zjawiska handlu 

ulicznego prowadzonego 
bezprawnie. 

3. Doskonalenie przepisów prawa 
miejscowego w zakresie handlu ulicznego. 

bez wskaźnika ocennego - nie 
prowadzono działań i 

inicjatywy legislacyjnej 

1. Wzmożone kontrole prawidłowości 
parkowania. 

- SM przeprowadziła łącznie 
11266 czynności związanych z 

porządkiem w komunikacji 
- nałożono 3435 mandatów 

karnych, 
- 1908 pouczeń, 

- skierowano 172 wnioski do 
sądu, 

- 43 pojazdy zostały usunięte z 
drogi w trybie art. 130a ustawy 

Prawo o ruchu drogowym 

I.4 Ograniczenie nieprawidłowego 
parkowania pojazdów. 

2. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec 
parkujących na ścieżkach rowerowych, 

drogach przeciwpożarowych i miejscach 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

- Ilość kontroli 
przeprowadzonych przez Straż 

Miejską / 791 kontroli  
Wyniki kontroli , tj: 

- ilość mandatów/ 41 mandatów 
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- ilość pouczeń/ 32 pouczenia 
3. Inspirowanie (i proponowanie miejsc) 

montażu elementów bezpieczeństwa ruchu 
oraz małej architektury uniemożliwiających 

nieprawidłowe parkowanie. 

bez wskaźnika ocennego 
zadanie realizowane wg 

potrzeb 
4. Inspirowanie zmian organizacji ruchu 

drogowego. 
bez wskaźnika ocennego, 

zadanie realizowane na bieżąco 
5. Wzmożenie działań restrykcyjnych wobec 

nieprawidłowo parkujących na 
wyznaczonych miejscach dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wyniki kontroli, tj: 
- ilość mandatów/ 9 mandatów 

- ilość pouczeń/ 11 pouczeń 
6. Organizacja wzmożonych kontroli w celu 
wyeliminowania przypadków bezprawnego 
korzystania przez osoby niepełnosprawne z 

kart parkingowych 

- Ilość przeprowadzonych 
kontroli/ 188 kontroli 

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. 

I.5 
Ograniczenie zdarzeń 
zakłócających spokój i 
porządek w miejscach 

publicznych 3. wzmożenie czynności kontrolnych 
prowadzonych w kierunku poprawy 

porządku i estetyki obiektów użyteczności i 
miejsc publicznych. 

- Ilość przeprowadzonych 
kontroli/ 11236 ujawnionych w 
wyniku interwencji i zgłoszeń, 

wykroczeń z Ustawy o 
Wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania 
alkoholizmowi dane Policji; 

1591 interwencje dane ze SM 
Wyniki kontroli : 

- Ilość mandatów/ 6034 
mandatów karnych wg danych 

Policji; dane SM - 131 
mandatów karnych 

- Ilość pouczeń/5202 pouczeń wg 
danych Policji; dane ze SM - 53 

pouczenia 
SM w Katowicach 

doprowadziła do IW - 267 osób 
1. Wzmożenie kontroli punktów skupu 

metali kolorowych. 
2. Informowanie o metodach zabezpieczenia 

mienia i stosowaniu zamienników, 
zabezpieczeń i nowoczesnych rozwiązań. 

I.6 
Ograniczenie kradzieży i 
dewastacji infrastruktury 
komunalnej i elementów 

metalowych. 
3. Kontrole skupów metali kolorowych. 

- Ilość przeprowadzonych 
kontroli/ 2 kontrole  

W trakcje kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

I.7 
Poprawa stanu bezpieczeństwa 

w miejscach publicznych w 
centrum miasta - system 

monitoringu wizyjnego miasta 

1. Modernizacja, rozbudowa oraz serwis 
działającego na terenie miasta systemu 

monitoringu wizyjnego. 

- stopień sprawności monitoringu 
wizyjnego miasta/ stopień 

sprawności systemu 
determinuje w ocenie skala jego 

wykorzystania , w roku 2020 
dzięki systemowi zainicjowano 
2229 interwencji, ujawniono 

886 wykroczeń, 289 mandatów 
karnych, 163 pouczenia, w 8 

przypadkach skierowano 
wnioski o ukaranie do sądu, w 
roku 2020 katowicka Policja 
dokonała 409 zabezpieczeń 

materiału wizyjnego na 
potrzeby prowadzonych 

postępowań. Stopień 
sprawności ocenia się jako 

satysfakcjonujący , 
sukcesywnie rozbudowywany o 

kolejne lokalizacje punktów 
kamerowych (aktualnie 277 

punkty). Wykonano 9 napraw. 
1.8 Poprawa bezpieczeństwa 1. Analiza wypadkowości na ciągach - ilość wykroczeń w ruchu 
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komunikacyjnych w miejscach szczególnie 
zagrożonych. 

2. 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. 

uczestników ruchu drogowego 

5. Kontrole w celu zapewnienia właściwych 
warunków dojazdu przeciwpożarowego. 

drogowym / 55.150 ujawnionych 
wykroczeń i nieprawidłowości 
- ilość zdarzeń drogowych /5510 
zdarzeń drogowych , w tym : 

- ilość kolizji/ 5348 kolizji 
drogowych 

- ilość wypadków/ 162 
wypadków drogowych 

- ilość ofiar śmiertelnych w 
wypadkach drogowych/ 7 ofiar 

śmiertelnych w wypadkach 
drogowych 

- zadanie realizowane na bieżąco 
zgodnie z potrzebami 

1. Wzmożenie kontroli spalania odpadów w 
paleniskach domowych oraz spalania 

odpadów poza paleniskami domowymi i 
kotłowniami, na terenach nieruchomości 

zabudowanych i niezabudowanych, a także 
bezpośrednio na ziemi. I.9 Ograniczenie niskiej emisji 

2. Informowanie o prawidłowym sposobie 
gospodarowania odpadami, możliwości 

zmiany sposobu ogrzewania lokali, a także 
możliwości otrzymania dotacji na źródła 

zasilania i wymianę pieców. 

- Ilość przeprowadzonych 
kontroli/ 1916 interwencji dot. 

Spalania odpadów 
Wyniki kontroli : 

- Ilość mandatów/ 26 mandatów 
- Ilość pouczeń/ 10 pouczeń 

1. Analiza wniosków organizatorów imprez 
artystycznych lub rozrywkowych pod kątem 

zagrożeń oraz spełniania ustawowych 
wymagań. 

-Ilość wydanych decyzji: 
- w sprawie imprez/ 27 decyzji 
(w tym 7 decyzji odmownych) 
- w sprawie wykorzystania dróg/ 

12 decyzji I.10 Poprawa bezpieczeństwa 
imprez masowych 

2. Kontrola zgodności przebiegu imprez 
masowych z warunkami określonymi w 

zezwoleniu 

- ilość przeprowadzonych 
kontroli imprez masowych/ 27 
kontroli imprez masowych  

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

1. Realizacja procedur związanych z 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (...) 

- liczba osób objętych procedurą 
„Niebieskie Karty"/787 rodzin 

- liczba interwencji w środowisku 
w związku z przemocą domową/ 

506 interwencji 
- liczba zakończonych spraw w 
ramach procedury "NK"/ 266 

spraw 
- liczba spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego/ 3 

posiedzenia 
- liczba spotkań Grup 

Roboczych/ 1089 spotkań 
- liczba interwencji prawnych 

związanych ze zjawiskiem 
przemocy w rodzinie 
(zawiadomienia do 

Prokuratury/7, Policji/40, wnioski 
do Sądu/47)/ 94 interwencje 

II.1 
Przeciwdziałanie przemocy, 

patologiom i niedostosowaniu 
społecznemu oraz ograniczenie 

przestępczości nieletnich 

2. Zapewnienie bezpłatnej specjalistycznej, 
kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw 

- liczba osób objętych pomocą 
specjalistyczną, w tym: 216 osób 

ofiar przemocy 
- liczba sprawców przemocy/ 83 

osoby 
- liczba dzieci/38 dzieci 

- liczba osób korzystających z 
Programu Pomocy 
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Psychologicznej/ 11 osób 
- Liczba osób korzystających ze 

schronienia w związku z 
zagrożeniem przemocą/ 30 osób 
- liczba osób korzystających z 

poradnictwa prawnego/ 311 osób 
- liczba spraw podejmowanych z 

urzędu w związku z 
występowaniem przemocy w 

rodzinie/ 12 spraw 

  
3. Realizacja programu edukacyjno-

korekcyjnego/terapeutycznego 
adresowanego do osób stosujących przemoc 

obejmującego: (...) 

- liczba osób korzystających z 
programu edukacyjno-
korekcyjnego/ 0 osób 

liczba osób korzystających z 
programu terapeutycznego/ 0 

osób 
- liczba osób stosujących 

przemoc objętych kontraktem 
indywidualnym/ 83 osób 

1. Doskonalenie lokalnych płaszczyzn 
współpracy pracowników socjalnych MOPS 

oraz pracowników Policji (...) 

- liczba wspólnych wejść  z 
Policją / 64 interwencje 

- liczba wspólnych spotkań/ 946 
spotkań 

- liczba zgłoszeń z KMP/ 80 
zgłoszeń 

- liczba rodzin / 0 rodzin 

2. Współpraca MOPS z oddziałami 
położniczymi szpitali w Katowicach 

- ilość dzieci i rodzin objętych 
zgłoszeniem/ 10 dzieci/rodzin 

- liczba spotkań konsultacyjnych/ 
2 spotkania 

-liczba sporządzonych wniosków 
do Sądu o wgląd w sytuację 

dziecka/ 9 wniosków 
-liczba dzieci interwencyjnie 

umieszczonych poza rodziną/ 9 
dzieci 

3. Działania profilaktyczne MOPS wobec 
dzieci zagrożonych demoralizacją - wspólnie 

z KMP i SM oraz organizacjami 
pozarządowymi. 

- ilość wspólnych wejść  w 
środowisko/ 5 interwencji 

4. Profilaktyka problemów uzależnień – 
współpraca z Miejską Komisją ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
KMP, SM, MOPS oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

- ilość wizyt przeprowadzonych u 
osób zgłoszonych do MKRPA 
przez rodziny i instytucje do 

leczenia odwykowego/ 98 wizyt 

II.2. Ograniczenie dysproporcji 
społecznych 

5. Rozwiązywanie problemów osób 
bezdomnych przez wspólne działania 

MOPS, SM, Policji i organizacji 
pozarządowych. 

- liczba spotkań/ 3 
telekonferencje / 30 rozmów 

telefonicznych 
- liczba zgłoszeń instytucji i osób 

prywatnych dot. osób 
bezdomnych/ 187 zgłoszeń 
- ilość wizyt w miejscach w 

których przebywają bezdomni/ 
167 wizyt 

- liczba rozmieszczonych 
plakatów/ 36 plakatów 

  
6. Rozwiązywanie problemów osób 

żebrzących przez wspólne działania MOPS, 
SM, Policją i organizacjami 

pozarządowymi. 

Ilość wizyt/patroli w środowisku 
- 0 

II.3 Realizacja działań 
profilaktycznych i 

1. Edukacja w zakresie rozwiązywania 
problemu uzależnienia dla członków rodzin. 

- liczba osób w sytuacji 
kryzysowej związanej z 
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problemem alkoholowym w 
rodzinie/ 134 osoby 

2. Podejmowanie działań motywacyjno-
interwencyjnych - uruchamianie procedury 
obowiązku leczenia odwykowego wobec 

osób z problemem alkoholowym 

- liczba osób z problemem 
alkoholowym objętych procedurą 

zobowiązania do leczenia 
MKRPA/ 179 osób 

nakierowanych na ochronę 
rodziny z problemem 

uzależnień oraz działań 
interwencyjnych wobec osób z 

problemem uzależnienia 

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

- liczba interwencji w rodzinie/ 
32 interwencje 

-liczba dzieci objętych pomocą/ 
45 dzieci 

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

SM w Katowicach 

- ilość przeprowadzonych 
spotkań/ ogółem 42 spotkania 

programowe 
-ilość dzieci uczestniczących w 

spotkaniach/ 1663 dzieci 

2. Realizacja programu profilaktycznego "Po 
drodze nam z Lego" 

- ilość dzieci objętych 
programem/ 176 dzieci 
- ilość spotkań objętych 

działaniem programowym/ 5 
spotkań 

3. Realizacja programu profilaktycznego 
"Bezpieczne Wakacje- bezpieczna Woda" 

Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

programu. 

4. Realizacja programu profilaktycznego                
„I Ja mogę zostać bohaterem” 

- ilość dzieci objętych 
programem/ 40 dzieci 

- ilość spotkań objętych 
działaniem programowym/ 1 

spotkanie 
5. Realizacja projektu "Gry terenowe ze 

Strażą Miejską" 
Z uwagi na pandemię SARS 

COV 2 zrezygnowano z realizacji 
programu. 

6. Realizacja programu "Z bajką 
bezpieczniej" 

- ilość dzieci objętych 
programem/ 670 dzieci 
- ilość spotkań objętych 

działaniem programowym/ 15 
spotkań 

7. Realizacja programu "Mój przyjaciel 
Rex" 

- ilość dzieci objętych 
programem/ 75 dzieci 

- ilość spotkań objętych 
działaniem programowym/ 2 

spotkania 

8. Realizacja programu "nie truj, segreguj - 
myśl ekologicznie" 

- ilość dzieci objętych 
programem/ 70 dzieci  

- ilość spotkań objętych 
działaniem programowym/ 2 

spotkania  
9. Realizacja programu "Strażnik 

bezpiecznego zachowania" 
Z uwagi na pandemię SARS 

COV 2 zrezygnowano z realizacji 
programu. 

10. Przygotowanie i wykonanie materiałów 
edukacyjnych skierowanych do katowickich 

seniorów 

- ilość spotkań z seniorami 
objętych programem/ 1 

spotkanie 
- ilość uczestniczących seniorów/ 

30 osób 

11. Realizacja programu "Profilaktyczny 
głos drogowy" 

- ilość dzieci objętych 
programem/ 182 dzieci 
- ilość spotkań objętych 

działaniem programowym/ 2 
spotkania 

II.4 
Podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży w szkołach i ich 

okolicy 

12. Przygotowanie i zakup materiałów 
rozpowszechniających wizerunek Rysia - 

strażnika bezpiecznego zachowania. 
zrealizowano zgodnie z 

zapotrzebowaniem 
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1. Finansowanie miejskich programów 
profilaktycznych "Bezpieczne dziecko - 

przyjaciel Sznupka", „Bezpieczny 
Nastolatek”, "Bezpieczna młodzież" itp 

- ilość dzieci objętych 
poszczególnymi programami/ 
30383 dzieci i młodzieży wg 

danych z Wydziału Edukacji 
UM K-ce 

-ilość spotkań w ramach 
programów/ każdy oddział 

klasowy w katowickich szkołach 
miał zorganizowane 4 spotkania 

w roku szkolnym, dodatkowo 
zrealizowano 4 konkursy  

profilaktyczne online (przesłano 
224 prace, spośród których 
wyłoniono 15 laureatów, 

wyróżniono 40 osób) 
2. Zorganizowanie cyklu spektakli "Ogród 
pełen bajek„ w Teatrze Śląskim w ramach 

programu "Z bajką bezpieczniej" 

- ilość zorganizowanych 
spektakli / 7 spektakli 

- ilość dzieci uczestnicząca w 
spektaklach / 507 osób 

3. Realizacja miejskiego programu 
profilaktycznego "Kibicuję Fair Play" 

Zrealizowano zimowisko dla 24 
podopiecznych z domów dziecka 

i placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Z uwagi na 

pandemię SARS COV 2 
zrezygnowano z dalszej części 

realizacji programu. 
4. Organizacja i fundacja nagród dla 

zwycięzców miejskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej 

Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

programu. 
5. Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych 

Miasta Katowice w roku szkolnym 
2019/2020 

Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

programu. 
6. Organizacja obozu szkoleniowo-

wypoczynkowego dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 

Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

programu. 
7. Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w 

organizacji przedsięwzięć promujących 
bezpieczeństwo. 

Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

zadania. 
8. Wsparcie organizacji obchodów 145-lecia 

powstania OSP Szopienice, poprzez 
dofinansowanie przedsięwzięć i uroczystości 

Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano w 2020 r. 

z realizacji zadania.  
9. Szkolenia dla OSP - ilość przeszkolonych osób/ 35 

osoby 
10. Dofinansowanie organizacji obchodów 

miejskich Święta Policji 2020 KMP w 
Katowicach 

Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

zadania. 

11. Realizacja programów profilaktycznych 
katowickiej Policji : „Bezpieczny Maluch”, 

"Mam przyjaciela Policjanta". Zakup 
materiałów edukacyjnych, promocyjnych 
oraz sprzętu na potrzeby organizacyjne. 

- ilość dzieci objętych 
działaniami z programów/ 

585dzieci i młodzieży 
- ilość spotkań / 28 spotkań  

- zakupiono gadżety do 
wręczania uczestnikom 

programowych spotkań (opaski, 
breloki, kubki, długopisy, 

kolorowanki, odnowiono strój 
Sznupka). 

II.5 

Edukacja dla bezpieczeństwa 
oraz popularyzacja 

bezpiecznych zachowań i 
zdrowego stylu życia poprzez 

organizację turniejów, 
zawodów, konkursów i 

szkoleń 

12. Współfinansowanie programu 
"Bezpieczna Przystań" skierowanego dla 

seniorów przez KMP w Katowicach 

- ilość spotkań z seniorami 
objętych programem/ 9 spotkań 

programowych 
- ilość uczestniczących seniorów/ 

147 seniorów, mieszkańców 
Katowic uczestniczyło w 
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przedsięwzięciach 
programowych 

- zakupiono gadżety do 
wręczania uczestnikom 

programowych spotkań (karty 
podarunkowe, zakładki, 
pokrowce na zagłówki 

samochodowe oraz ulotki). 

13. Współfinansowanie programu 
profilaktycznego dla kobiet "Moc-dla 

kobiet" 

- ilość osób objętych programem/ 
20 uczestniczek 

- ilość spotkań/ 1 spotkanie z 
zakresu bezpieczeństwa 
- zakupiono gadżety do 
wręczania uczestnikom 
programowych spotkań 

(długopisy z logo programu, 
zakładki, gwizdki, bandamki, 

kominy, pojemniki na długopisy 
oraz plakaty, naklejki, ulotki). 

14. Dofinansowanie działania w ramach 
"Program Profilaktyki Rówieśniczej w 

Katowicach - 2020" 

- ilość dzieci i młodzieży 
uczestniczących w działaniu/ w 

ramach tego działania 
zrealizowano przegląd spotów 

profilaktycznych w formie 
online z udziałem młodzieży 

katowickich szkół średnich. Do 
konkursu zgłoszono 8 

produkcji; zrealizowano 
projekt „Wkraczasz w 

dorosłość” (3 spotkania/145 
uczniów/15 rodziców); 

przeprowadzono 13 spotkań 
poruszających tematykę 

cyberprzemocy (uczestniczyło 
365 osób). 

15. Dofinansowanie "Profilaktyczny głos 
drogowy" 

- ilość osób objętych programem/ 
261 osób 

- ilość spotkań/ 20 spotkań i 
działań programowych 
- zakupiono gadżety do 
wręczania uczestnikom 

programowych spotkań (plany 
lekcji, zawieszki, skrobaczki 

plastikowe, długopisy, plecaki, 
bidony, lampki rowerowe, 
smycze z karabińczykiem, 

zawieszki zapachowe, opaski 
odblaskowe samozaciskowe). 
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16. Dofinansowanie programu „#Nie lajkuj 
hejtu” 

- ilość osób objętych programem/ 
403 osoby 

- ilość spotkań/ 18 spotkań i 
działań programowych 
- zakupiono gadżety do 
wręczania uczestnikom 
programowych spotkań 

(długopisy z logo 
programowym). 

17. Dofinansowanie kampanii „Naucz mnie 
mówić NIE” 

- Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z 

praktycznej części zadania. 
- zakupiono gadżety do 
wręczania uczestnikom 

programowych spotkań (zakładki 
do książek) oraz teatrzyk 

Komishibai dla uatrakcyjnienia 
spotkań programowych. 

18. Dofinansowanie projektu „Twój wybór 
ma znaczenie”. 

- zakupiono gadżety do 
wręczania uczestnikom 
programowych spotkań 

(kalendarze, podkłady na biurko, 
długopisy) oraz walizkę 

edukacyjna dla uatrakcyjnienia 
spotkań programowych). 

19. Spektakle teatralne profilaktyczne dla 
seniorów pt. Prawda” 

- odbyły się dwa spektakle,                  
w których uczestniczyło 80 osób 
- z powodu COVID zmieniono 
spektakl i miejsce wystawienia.  

20. Szkolenie z zakresu zachowań w 
sytuacjach zagrożenia terrorystycznego  oraz 
ewakuacji w szkołach ponadpodstawowych 
na terenie miasta Katowice dla nauczycieli i 

uczniów. 

- Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

zadania 

21. Spotkanie funkcjonariuszy KMP z 
podopiecznymi Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” w 

sprawie bezpiecznych zachowań. 

- Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

zadania 

 
22. Miejski program "Florek w małej 

strażnicy" 

ilość dzieci objętych działaniami 
z programów / 650 dzieci 

- ilość spotkań / 32 spotkań 
- Z uwagi na pandemię SARS 

COV 2 zrezygnowano z dalszej 
części zadania 

23. Turniej piłkarski drużyn pożarniczych 
OSP Katowice 

- Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

zadania 
24. Organizacja szkoleń i ćwiczeń dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

- Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

zadania 
25. Wsparcie obchodów Święta Wojska 

Polskiego 
- Z uwagi na pandemię SARS 

COV 2 zrezygnowano z realizacji 
zadania 

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

napędem hybrydowym we 
współfinansowaniu UM/KGP/WFOŚiGW 

oraz samochodów nieoznakowanych 
finansowanych udziałem 50/50 dla KMP w 

Katowicach 

zadanie zrealizowane/ zakupiono 
5 radiowozów oznakowanych 

oraz 5 samochodów 
nieoznakowanych 

2. Zakup urządzeń do badania stanu 
trzeźwości dla Komisariatów Policji oraz 

testerów narkotykowych dla KMP w 
Katowicach 

- Z uwagi na pandemię SARS 
COV 2 zrezygnowano z realizacji 

zadania 
3. Opłata za media: energia elektryczna, gaz 

dla KM PSP 
zadanie zrealizowano zgodnie z 

zapotrzebowaniem 
4. Opłata za zakup paliwa do samochodów 

pożarniczych dla KM PSP 
zadanie zrealizowano zgodnie z 

zapotrzebowaniem 
5. Doposażenie strażaków w sprzęt i środki 

służące poprawie działań ratowniczych, 
ochronie osobistej i wyposażenia osobistego 

zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

6. Zakup systemu klimatyzacji w JRG III. zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

7. Zakup , naprawa i remont sprzętu p.poż 
oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń 

OSP 
zadanie zrealizowano zgodnie z 

zapotrzebowaniem 
8. Doposażenie OSP w umundurowanie, 

sprzęt oraz materiały niezbędne do 
codziennej działalności. 

zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

9. Pierwsze wyposażenie strażnicy OSP 
Dąbrówka Mała po przebudowie. 

zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

10. Magazyn przeciwpowodziowy. zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

III.1 

Zakup wyposażenia 
usprawniającego 

funkcjonowanie jednostek, 
pracę funkcjonariuszy i 
obsługę mieszkańców 

11. Zakup komputerów stacjonarnych dla 
SM w Katowicach. 

zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

12. Zakup samochodu patrolowo-
interwencyjnego dla SM w Katowicach. 

Zakupiono VW Caddy Maxi 
Trendline – 7 miejscowy. 

13. Zakup tabletów dla SM w Katowicach. zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

14. Remont wewnętrznych pomieszczeń w 
KM PSP. 

Zrezygnowano z realizacji 
zadania 

15. Zakup sprzętu i wyposażenia dla JRG II 
w Katowicach w celu poprawy warunków 

socjalnych. 
zadanie zrealizowano zgodnie z 

zapotrzebowaniem 

  

16. Zakup tablicy multimedialnej. zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

17. Zakup i przeszkolenie psów służbowych 
dla SM w Katowicach. 

zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

18. Zakup laptopów i fotopułapek dla SM w 
Katowicach. 

zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

19. Wykonanie ogrodzenia w OSP 
Dąbrówka Mała. 

zadanie zrealizowano zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

20.Budowa garażu wielostanowiskowego 
wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem 
infrastruktury zewnętrznej na terenie 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej III 

Katowice-Piotrowice 

Wykonano projekt budowlany 

21. Nowa siedziba KM Policji w 
Katowicach. 

Z powodu Covid zawieszono 
realizacje zadania. 

22. Zagospodarowanie terenu OSP 
Dąbrówka Mała zielenią (zakup drzew i 

krzewów).  
zadanie zrealizowano zgodnie z 

zapotrzebowaniem 

  

23. Zakup wraz z montażem garażu typu zadanie zrealizowano zgodnie z 
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blaszak dla OSP Kostuchna.  zapotrzebowaniem 
1. Nagrody Prezydenta Miasta dla 

funkcjonariuszy Policji KMP z okazji święta 
Policji 2020 

- ilość wyróżnionych 
policjantów/ 40 policjantów 

2. Nagrody Prezydenta Miasta dla 
policjantów OPP w Katowicach z okazji 

Święta Policji 2020 
- ilość wyróżnionych policjantów 

/ 5 policjantów 
3. Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia 

Straży Gminnej 
-ilość wyróżnionych strażników / 

25 strażników 
4. Nagrody kwartalne Prezydenta Miasta dla 
Strażników SM w Katowicach szczególnie 

wyróżniających się na rzecz poprawy 
porządku i czystości w mieście 

-ilość wyróżnionych strażników/ 
17 strażników 

5. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków 
OSP z okazji Święta Strażaka 

- ilość nagrodzonych strażaków / 
39 strażaków 

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

- ilość nagrodzonych strażaków / 
25 strażaków 

7. Nagrody Prezydenta Miasta dla 
funkcjonariuszy , którzy realizowali 

szkolenia dla strażaków OSP 
- ilość nagrodzonych osób /15 

osób 

III.2 
Motywowanie i promowanie 
funkcjonariuszy aktywnych 

w służbie. 

8. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków 
prowadzących zajęcia w "Małej Strażnicy" 

- ilość nagrodzonych strażaków / 
15 strażaków 

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

1. Promocja programów profilaktycznych i 
prewencyjnych 

2. Działania informacyjne ukierunkowane na 
całokształt obszaru zadaniowego. 

3. Organizacja i współorganizacja imprez, 
akcji, przedsięwzięć promujących 

bezpieczeństwo. 

IV. Edukacja i informacja 
społeczności lokalnej 

4. materiały popularyzujące bezpieczeństwo 
i ochronę mieszkańców. 

Zakupiono kordzik strażacki z okazjonalną 
grawerką. 

zadania realizowane w okresie 
2020 roku na bieżąco - przez 

wszystkie podmioty 
współdziałające w programie, 

przede wszystkim poprzez 
wykorzystanie własnych stron 

internetowych, komunikatorów 
społecznościowych tzw. social 

media; a także w ramach 
przeprowadzanych działań 

programowych dystrybuowano 
ulotki, plakaty, informatory i 
gadżety służące informacji, 

edukacji i popularyzacji 
właściwych postaw i zachowań 
oraz prezentujących dokonania 
w tym zakresie poszczególnych 

jednostek i instytucji 
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Plan i wykonanie za okres od 01-01-2019 do 31-12-2020  
         

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO w 2020 r. (PZPOBOPP) 
Uchwała XVI/385/20 Rady Miasta Katowice z 13-02-2020 roku (Zarządzenie PMK 842/2020 z 18-03-2020 r.) 

  

Plan Nr  Zadanie 
Rozdział § Kwota [zł] 

Plan po 
zmianach Zaangażowanie Wykonanie 

% 
wykonani
a (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 2300 200 000 155 000 154 962,00 154 962,00 99,98% 

 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020 r.;  2300-99 200 000 155 000 154 962,00 154 962,00 99,98% 
 W patrolach uczestniczyło 635 policjantów.        
I.1.2 Zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji 

służb patrolowych na terenie Katowic. 
75403 2300 25 000 25 000 528,00 528,00 2,11% 

   2300-99 25 000 25 000 528,00 528,00 2,11% 
 W patrolach uczestniczyło 22 słuchaczy. Z powodu covid zrezygnowano z tej formy praktycznego 

szkolenia.        
I.7.2 

Serwis pozagwarancyjny monitoringu 
75495 4270 50 000 50 000 30 632,65 30 632,65 61,27% 

   4270-03 50 000 50 000 30 632,65 30 632,65 61,27% 
 Wykonano 9 napraw.        
II.4.2 Realizacja programu profilaktycznego "Po drodze nam z lego".  75416 4210 4 000 0 0,00 0,00 0,00 
 IW SM/I-7/2020/W z 07-09-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.4.3 Realizacja projektu „Bezpieczne Wakacje – Bezpieczna Woda”.  75416  7 000 0 0,00 0,00 0,00 
 D W/2/20 z 07-09-2020;  4190 3 800 0 0,00 0,00 0,00 
   4210 2 200 0 0,00 0,00 0,00 
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.  4300 1 000 0 0,00 0,00 0,00 
II.4.4 Realizacja programu profilaktycznego "I ja mogę zostać bohaterem". 75416 4210 3 000 0 0,00 0,00 0,00 
 D W/2/20 z 07-09-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.4.5 Realizacja projektu "Gry terenowe ze Strażą Miejską". 75416  7 000 0 0,00 0,00 0,00 
 D W/2/20 z 07-09-2020;  4190 3 000 0 0,00 0,00 0,00 
   4210 800 0 0,00 0,00 0,00 
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.  4300 3 200 0 0,00 0,00 0,00 
II.4.6 Realizacja programu "Z bajką bezpieczniej". 75416  6 000 0 0,00 0,00 0,00 
 D W/2/20 z 07-09-2020;  4190 1 000 0 0,00 0,00 0,00 
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 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.  4210 5 000 0 0,00 0,00 0,00 
II.4.7 Realizacja programu "Mój przyjaciel Rex". 75416 4210 3 000 0 0,00 0,00 0,00 
 D W/2/20 z 07-09-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.4.8 Realizacja programu "Nie truj, segreguj - myśl ekologicznie". 75416 4210 9 000 0 0,00 0,00 0,00 
 IW SM/I-7/2020/W z 07-09-2020; D W/2/20 z 07-09-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.4.9 Realizacja programu "Strażnik bezpiecznego zachowania". 75416 4210 3 000 0 0,00 0,00 0,00 
 D W/2/20 z 07-09-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.4.10 Przygotowanie i wykonanie materiałów edukacyjnych skierowanych do katowickich seniorów. 75416 4210 5 000 0 0,00 0,00 0,00 
 D W/2/20 z 07-09-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.4.11 Realizacja programu "Profilaktyczny Głos Drogowy" 75416 4210 2 000 0 0,00 0,00 0,00 
 D W/2/20 z 07-09-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.4.12 Przygotowanie i zakup materiałów rozpowszechniających wizerunek Rysia - strażnika 

bezpiecznego zachowania. 
75416 4210 4 000 0 0,00 0,00 0,00% 

 D W/2/20 z 07-09-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.5.1 Finansowanie miejskich programów profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel 

Sznupka”,"Bezpieczny nastolatek", "Bezpieczna młodzież". 
75495  30 000 458 457,97 457,97 99,99% 

 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;  4190 1 000 458 457,97 457,97 99,99% 
 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;  4210 1 000 0 0,00 0,00 0,00% 
 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020:  4300 28 000 0 0,00 0,00 0,00% 
 Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego. Z powodu kowid zrezygnowano z 

realizacji reszty zadania.        

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

75495 4300 33 100 23 170 23 170,00 23 170,00 100,00% 

 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;        
 Wystawiono 7 spektakli przedstawienia "Ogród pełen bajek"        
II.5.3 Realizacja miejskiego programu profilaktycznego "Kibicuję fair play".  75495  19 000 4 000 3 998,18 3 998,18 99,95% 
 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;  4190 5 000 0 0,00 0,00 0,00% 
   4210 4 000 500 498,18 498,18 99,64% 
 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020   3 000 0 0,00 0,00 0,00% 
 DS W/WZK/3/2020 29-06-2020;   1 000 500 498,18 498,18 99,64% 
   4300 9 500 3 500 3 500,00 3 500,00 100,00% 
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 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;   6 500 0 0,00 0,00 0,00% 
 DS W/WZK/3/2020 29-06-2020;   3 000 3 500 3 500,00 3 500,00 100,00% 
 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;  4430 500 0 0,00 0,00 0,00 
 Zrealizowano zimowisko dla 24 podopiecznych z domów dziecka i placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Z powodu covid z realizacji turnieju piłki nożnej Miejskiej Ligi Szkolnej.        

II.5.4 Organizacja i fundowanie nagród dla zwycięzców miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 75412  3 000 3 000 0,00 0,00 0,00% 
   4190 2 900 2 900 0,00 0,00 0,00% 
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.  4210 100 100 0,00 0,00 0,00% 
II.5.5 Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych Miasta Katowice w roku szkolnym 2019/2020 75412 4190 4 000 4 000 0,00 0,00 0,00% 
         
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.5.6 Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  75412 4300 30 000 8 000 0,00 0,00 0,00% 
 ZPM 1224/2020 z 30-09-2020; DS W/WZK/10/2020 z 15-10-2020; ZPM 1363/2020 z 18-12-

2020;        

 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.5.7 Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach w organizacji przedsięwzięć promujących 

bezpieczeństwo.  
75403 2300 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00% 

   2300-99 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00% 
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.5.8 Wsparcie organizacji obchodów 145-lecia powstania OSP Szopienice poprzez dofinansowanie 

przedsięwzięć i uroczystości.   
75412 4300 15 000 0 0,00 0,00 0,00 

 ZPM 1363/2020 z 18-12-2020;        
 Z powodu covid realizacja przesunięta na II połowę roku.        
II.5.9 Szkolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 75412 4300 15 000 15 000 14 791,50 14 791,50 98,61% 
         
 Odbyto szkolenia z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz napełniania zbiorników 

ciśnieniowych.        
II.5.10 Dofinansowanie organizacji obchodów Święta Policji 2020 w KMP w Katowicach. 75404 2300 10 000 0 0,00 0,00 0,00 
 Zmiana wprowadzona przy rozdysponowaniu oraz ZPM 1266/2020 z dnia 30-10-2020;  2300-99 10 000 0 0,00 0,00 0,00 
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.5.11 Realizacja programów "Bezpieczny Maluch", "Mam przyjaciela policjanta". Zakup materiałów 

edukacyjnych, promocyjnych oraz sprzętu na potrzeby organizacyjne. 
75404 2300 10 000 10 000 9 999,21 9 999,21 99,99% 

   2300-99 10 000 10 000 9 999,21 9 999,21 99,99% 
 Zakupiono gadżety do wręczania uczestnikom programowych spotkań. (opaski, breloki, kubki, 

długopisy, kolorowanki itp. oraz odnowiono strój Sznupka)        

II.5.12 Współfinansowanie programu „Bezpieczna przystań”, poprzez zapewnienie materiałów 
edukacyjnych, promocyjnych oraz sprzętu na potrzeby organizacyjne.  

75404 2300 5 000 5 000 4 999,34 4 999,34 99,99% 

   2300-99 5 000 5 000 4 999,34 4 999,34 99,99% 
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 Zakupiono gadżety do wręczania uczestnikom programowych spotkań. (karty podarunkowe, 
zakładki, pokrowce na zagłówki samochodowe,  oraz ulotki)        

II.5.13 Współfinansowanie programu profilaktyczno-prewencyjnego "Moc Na Ty" 75404 2300 10 000 10 000 9 999,30 9 999,30 99,99% 
   2300-99 10 000 10 000 9 999,30 9 999,30  
 Zakupiono gadżety do wręczania uczestnikom programowych spotkań. (długopisy z logo 

programu, zakładki, gwizdki, bandamki, kominy, pojemniki na długopisy oraz plakaty, naklejki i 
ulotki) 

       

II.5.14 Dofinansowanie "Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach 2020" 75404 2300 6 000 0 0,00 0,00 0,00 
 ZPM 1266/2020 z dnia 30-10-2020;  2300-99 6 000 0 0,00 0,00 0,00 
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.5.15 Dofinansowanie programu "Profilaktyczny Głos Drogowy" 75404 2300 10 000 10 000 9 999,12 9 999,12 99,99% 
   2300-99 10 000 10 000 9 999,12 9 999,12 99,99% 
 Zakupiono gadżety do wręczania uczestnikom programowych spotkań. (plany lekcji, zawieszki,  

skrobaczki plastikowe, długopisy, plecaki-bidony-lampki rowerowe, smycze z karabińczykiem, 
zawieszki zapachowe, opaski odblaskowe samozaciskowe) 

       

II.5.16 Dofinansowanie programu "#Nie lajkuj hejtu". 75404 2300 1 000 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00% 
   2300-99 1 000 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00% 
 Zakupiono gadżety do wręczania uczestnikom programowych spotkań. (długopisy z logo 

programowym)        
II.5.17 Dofinansowanie kampanii "Naucz mnie mówić NIE". 75404 2300 1 000 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00% 
   2300-99 1 000 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00% 
 Zakupiono gadżety do wręczania uczestnikom programowych spotkań. (zakładki do książek) oraz 

Teatrzyk Komishibai dla uatrakcyjniania spotkań programowych.        

II.5.18 Dofinansowanie projektu "Twój wybór ma znaczenie". 75404 2300 4 000 4 000 3 999,61 3 999,61 99,99% 
   2300-99 4 000 4 000 3 999,61 3 999,61 99,99% 
 Zakupiono gadżety do wręczania uczestnikom programowych spotkań. (kalendarze, podkłady na 

biurko, długopisy) oraz walizkę edukacyjną dla uatrakcyjniania spotkań programowych.        

II.5.19 Spektakle teatralne profilaktyczne dla seniorów pt.  "Hermenegilda K." "Prawda" 75495 4300 8 000 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00% 
         
 Z powodu covid zmieniono spektakl i miejsce wystawienia.        
II.5.20 Szkolenie z zakresu zachowań w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego oraz ewakuacji w 

szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Katowice dla nauczycieli i uczniów. 
75495 4300 4 000 0 0,00 0,00 0,00 

 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.5.22 Program profilaktyczny "Florek w małej strażnicy" 75495 4300 35 000 11 526 11 525,76 11 525,76 100,00% 
 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;        
 Z powodu covid zrezygnowano z dalszej realizacji zadania.         
II.5.23 Turniej piłkarski drużyn pożarniczych OSP Katowice. 75412  2 000 2 000 0,00 0,00 0,00% 
   4190 1 500 1 500 0,00 0,00 0,00% 
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 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.  4300 500 500 0,00 0,00 0,00% 
II.5.24 Organizacja szkoleń i ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 75412 4220 4 000 4 000 0,00 0,00 0,00% 
         
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
II.5.25 Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego 75495 4300 5 000 5 000 0,00 0,00 0,00% 
         
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
III.1.1 Zakup radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym we współfinansowaniu 

UM/KGP/WFOŚiGW oraz  samochodów nieoznakowanych  finansowanych 50/50 dla KMP w 
Katowicach. 

75404 6170 315 000 395 000 394 980,00 394 980,00 99,99% 

 Pierwsza zmiana wprowadzona przy rozdysponowaniu Programu. ZPM 1266/2020 z dnia 
30-10-2020. ZPM ZPM 1355/2020 z dnia 16-12-2020;  6170-05 315 000 395 000 394 980,00 394 980,00 99,99% 

 Zakupiono 10 samochodów.        
III.1.2 Zakup urządzeń do badania stanu trzeźwości dla Komisariatów Policji oraz testerów 

narkotykowych dla KMP w Katowicach 
75404 2300 19 000 0 0,00 0,00 0,00 

 ZPM 1266/2020 z dnia 30-10-2020.  2300-99 19 000 0 0,00 0,00 0,00 
 Z powodu covid zrezygnowano z realizacji zadania.        
III.1.3 Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP. 75411 4260 150 000 150 000 150 000,00 150 000,00 100,00% 
         
 Zadanie zrealizowane zgodnie z potrzebami.        
III.1.4 Opłata za paliwo do samochodów ratowniczych dla KM PSP.  75411 4210 200 000 138 500 138 500,00 138 500,00 100,00% 
 ZPM 1257/2020 z 27-10-2020;        
 Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami.        
III.1.5 Doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie 

osobistej i wyposażenia osobistego. 
75411 4210 200 000 179 500 179 500,00 179 500,00 100,00% 

 ZPM 894/2020 z dnia 29-04-2020        
 Zakupiono obuwie, kombinezony pszczelarskie, węże, łomy, ubrania koszarowe, KDS i specjalne, 

wózki transportowe, rękawice, sygnalizatory bezruchu, sintan, prądownice, wytwornice, koce do 
gaszenia,maski nadciśnieniowe, latarki, sorbenty, kominiarki, linki i szelki wysokościowe, koszulki 
termiczne, lance kominowe. 

       

III.1.6 Zakup wyposażenia siłowni m. in. wieży 6-stanowiskowej dla JRG III, bieżni elektrycznej w 
JRGI, systemu klimatyzacji w JRGIII. 

75411 6060 40 000 60 500 60 500,00 60 500,00 100,00% 

 ZPM 894/2020 z dnia 29-04-2020        
 Wykonano system klimatyzacji w JRGIII.        
III.1.7 Zakup, naprawa i remont sprzętu p. pożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP. 75412 4270 40 000 40 000 37 039,35 37 039,35 92,60% 
   4270-03 40 000 40 000 37 039,35 37 039,35 92,60% 
 Naprawiono narzędzia hydrauliczne LUKAS, aparaty powietrzne, samochody bojowe, kosiarki, 

pilarki.        
III.1.8 Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały niezbędne do codziennej działalności. 75412 4210 14 900 14 900 14 590,48 14 590,48 97,92% 
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 Zakupiono części do kosiarek, Rundap, akumulatory do radiotelefonów, sorbent, węże, 

prądownice, zawory.        
III.1.9 Pierwsze wyposażenie strażnicy OSP Dąbrówka Mała po przebudowie. 75412 4210 60 000 143 000 141 634,50 141 634,50 99,05% 
 ZPM 1355/2020 z16-12-2020;        
 Zakupiono umeblowanie.        
III.1.10 Magazyn przeciwpowodziowy 75495 4210 1 000 1 000 689,80 689,80 68,98% 
         
 Zakupiono maseczki ochronne i opryskiwacze 0,5 litra        
III.1.11 Zakup komputerów stacjonarnych dla SM w Katowicach 75416 4210 21 000 21 000 20 344,20 20 344,20 96,88% 
         
 Zakupiono 4 komputery z oprogramowaniem.        
III.1.12 Zakup samochodu patrolowo-interwencyjnego dla SM w Katowicach. 75416 6060 130 000 127 500 127 490,00 127 490,00 99,99% 
 ZPM 1224/2020 z 30-09-2020 r.;        
 Zakupiono VW Caddy Maxi Trendline  - 7-miejscowy.        
III.1.13 Zakup tabletów dla SM w Katowicach. 75416 4210 8 000 17 500 16 568,10 16 568,10 94,67% 
 IW SM/I-7/2020/W z 07-09-2020;        
 Zakupiono 4 tablety.        
III.1.14 Remont wewnętrznych pomieszczeń w KM PSP. 75411 4270 15 000 0 0,00 0,00 0,00 
 ZPM 1257/2020 z 27-10-2020;  4270-03 15 000 0 0,00 0,00 0,00 
 Zrezygnowano z realizacji zadania.        
III.1.15 Zakup sprzętu i wyposażenia dla JRG2 w Katowicach w celu poprawy warunków socjalnych 75411 4210 0 70 000 70 000,00 70 000,00 100,00% 
 ZPM 1156/2020 z 26-08-2020; ZPM 1322/2020 z 30-11-2020;        
 Zakup wyposażenia kuchni i pokoju socjalnego dla oczekujących w gotowości bojowej.        
III.1.16 Zakup tablicy mutimedialnej. 75411 6060 0 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00% 
 ZPM 1156/2020 z 26-08-2020;        
 Zadanie zrealizowano.         
III.1.17 Zakup i przeszkolenie psów służbowych dla SM w Katowicach 75416 4210 0 18 000 15 612,97 15 612,97 86,74% 
 D W/2/20 z 07-09-2020;  4210 0 16 000 15 612,97 15 612,97 97,58% 
 ZPM 1224/2020 z 30-09-2020;  4700 0 2 000 0,00 0,00 0,00% 
 Zakupiono 2 psy.        
III.1.18 Zakup laptopów i fotopułapek dla SM w Katowicach 75416 4210 0 28 000 27 775,07 27 775,07 99,20% 
 D W/2/20 z 07-09-2020; ZPM 1224/2020 z 30-09-2020;        
 Zakupiono 4 laptopy i 3 fotopułapki.        
III.1.19 Wykonanie ogrodzenia w OSP Dąbrówka Mała 75412 6050 0 15 000 14 546,60 14 546,60 96,98% 
 ZPM 1224/2020 z 30-09-2020;        
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III.1.20 Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury 
zewnętrznej na terenie jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr Katowice - Piotrowice 

75411 6050 0 76 500 76 500,00 76 500,00 100,00% 

 ZPM 1257/2020 z 27-10-2020;        
 Wykonano projekt budowlany.        
III.1.21 Nowa siedziba KM Policji w Katowicach 75404 6170 0 1 150 000 0,00 0,00 0,00% 
 ZPM 1218/2020 z dnia 29-09-2020;  6170-04 0 1 150 000 0,00 0,00 0,00% 
 Z powodu covid zawieszono realizację zadania.        
III.1.22 Zagospodarowanie terenu OSP Dąbrówka Mała zielenią (zakup drzew i krzewów) 75412 4210 0 5 000 4 838,40 4 838,40 96,77% 
 DS W/WZK/10/2020 z 15-10-2020;        
 Kupiono tuje.        
III.1.23 Zakup wraz z montażem garażu typu blaszak dla OSP Kostuchna 75412 6050 0 17 000 15 950,00 15 950,00 93,82% 
 ZPM 1363/2020 z 18-12-2020;        
 Zadanie zrealizowano.        
III.2.1 Nagrody uznaniowe Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji. 75404 2300 40 000 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00% 
   2300-99 40 000 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00% 
 Nagrodzono 40 policjantów.        
III.2.2 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% 

         
 Wyróżniono 5 funkcjonariuszy.        
III.2.3 Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Straży Gminnej. 75416 3040 25 000 25 000 25 000,00 25 000,00 100,00% 
         
 Wyróżniono 25 strażników.        
III.2.4 Nagrody kwartalne Prezydenta Miasta Katowice dla funkcjonariuszy SM szczególnie 

wyróżniających się na rzecz poprawy porządku i czystości w mieście 
75416 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 

         
 Wyróżniono 17 strażników.        
III.2.5 Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków - OSP z okazji Święta Strażaka. 75412 3040 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00% 
         
 Wyróżniono 39 strażaków ochotników.        
III.2.6 Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka. 75411 3040 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00% 
         
 Wyróżniono 25 strażaków.        
III.2.7 Nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy, którzy realizowali szkolenia dla strażaków z 

jednostek OSP. 
75411 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 

         
 Wyróżniono 15 strażaków.        
III.2.8 Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków prowadzących zajęcia w „Małej Strażnicy”. 75411 3040 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00% 
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 Wyróżniono 15 strażaków.        
IV.4 Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę ludności. 75495  5 000 3 946 750,30 750,30 19,01% 
 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;  4190 1 500 689 688,80 688,80 99,97% 
 ZPM 1355/2020 z 16-12-2020;  4300 3 500 3 257 61,50 61,50 1,89% 
 Zakupiono kordzik strażacki z okazjonalną grawerką.        

RAZEM:    2 004 000 3 264 000 2 026 872,41 2 026 872,41 62,10% 

W 
tym: rezerwa celowa   2 000 000 2 000 000    
 środki z budżetu Wydziału Zarządzania Kryzysowego   4 000 4 000    
 WPI - Nowa siedziba KM Policji w Katowicach   0 1 150 000    
 środki z Funduszu Wsparcia PSP (umowa dotacyjna nr 20/20 z 31-07-2020 r.)   0 110 000    
 Razem:   2 004 000 3 264 000    
         

LEGENDA 

WZK UMK - Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice 

WPS UMK - Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice 

WEiS UMK - Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice 

KMP - Komenda Miejska Policji w Katowicach 

SP - Szkoła Policji w Katowicach 

SM - Straż Miejska w Katowicach 

KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 

JRG - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna 

MZUiM - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

RPiPSMK - Rada Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice 

NGO - Organizacje Pozarządowe
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