
UCHWAŁA NR XXXVIII/752/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w wykonaniu  uchwały nr XXI/407/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2016 r. 
w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego w 2016 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 2016 uchwalonego uchwałą nr XXI/407/16 
Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r., w  brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/752/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w 2016 r.

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 
rok 2016 (zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą nr XXI/407/16  Rady Miasta Katowice z dnia 
27 stycznia 2016 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 2016 roku realizowane były następujące kierunki działania:

1. Ograniczenie zagrożeń i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych                              
i miejscach zamieszkania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

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 673/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 lutego 2016 r. koordynatorzy złożyli 
sprawozdania z realizacji zadań programowych za rok 2016. 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 2016 r.
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Dokonując oceny efektywności Programu można uznać, iż zaangażowanie współpracujących ze sobą 
podmiotów: Miasta, Policji, Straży Miejskiej i społeczności lokalnej w działania na wyznaczonych przez 
Program obszarach pozwoliło na m. in. zmniejszenie liczby przestępstw ogółem i przestępstw 
kryminalnych. W roku 2016 w KMP w Katowicach stwierdzono ogółem 10899 przestępstw tj. o 1790 mniej 
niż w roku 2015. W kategorii przestępczości kryminalnej nastąpił spadek liczby przestępstw 7661 tj. o 1188 
mniej aniżeli w roku 2015. Odnotowano wzrost wskaźników wykrywalności dla przestępczości ogółem (o 
1,6% w 2016), i przestępczości kryminalnej (o 2,5% w 2016 r.).   

PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM W LATACH 2013-2016

PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA W LATACH 2013-2016

W 2016 roku odnotowano również spadek ilości przestępstw w wybranych 7 kategoriach, szacowanych 
jako najbardziej dotkliwe społecznie,  o 1101 przestępstw  (z 5505 w 2015 r. do 4404 w 2016 r.) m.in.:

- Przestępczość rozbójnicza - spadek ilości przestępstw o 52 (z 211 w 2015 r. do 159 w 2016 r.). Spadek 
wykrycia z 55,8% w 2015 r. na 48,5% w 2016 r. 

- Bójki i pobicia – spadek ilość przestępstw o 15 (z 85 w 2015 r. do 70 w 2016 r.) Wzrost wykrycia z 63,5% 
w 2015 r. do 64,3% w 2016 r.

- Uszczerbek na zdrowiu – spadek ilości przestępstw o 10 (z 156 w 2015 r. do 146 w 2016 r.). Wzrost 
wykrycia z 68% w 2015 r. do 76% w 2016 r.

- Kradzież z włamaniem - spadek ilości przestępstw o 623 (z 1652 w 2015 r. do 1029 w 2016 r.). Wskaźnik 
wykrycia na poziomie 27,2% (w 2015 r. – 31,2%; w 2016 – 27,2%)

- Kradzież cudzej rzeczy - spadek ilości przestępstw o 473 (z 2784 w 2015 r. do 2311 w 2016 r.). Spadek 
wykrycia z 23,1% w 2015 r. do 20,9% w 2016 r. 
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- Kradzież samochodu - wzrost ilości przestępstw o 33 (z 304 w 2015 r. do 337 w 2016 r.). Wskaźnik 
wykrycia na poziomie 16,4% (w 2015 r. – 14,3%,  w 2016 r. – 16,4%). 

- Uszkodzenie mienia - spadek ilości przestępstw o 123 (w 2015 r. –786; w 2016 r. - 663). Wskaźnik 
wykrycia na poziomie 20,8% (w 2015 – 24,8%; w 2016 – 20,8%). 

PRZESTĘPCZOŚĆ W 7 WYBRANYCH KATEGORIACH

Ocena pracy pionu służb prewencji.
Jednym z kluczowych obszarów ocennych dla działania pionu służb prewencji jest liczba służb 

patrolowych skierowanych do rejonów zagrożonych na terenie miasta w danym roku kalendarzowym. 
W 2016 roku dzięki m.in. optymalnej organizacji służb doprowadzono do zwiększenia liczby służb 
patrolowych na terenie miasta (w 2016 r. policjanci wykonali 50258 służb patrolowych, w 2015 r. –  
48669 - wzrost o 1589 służb). W ramach tych służb ujawniono 60761 wykroczeń, z których 74,62 % to 
wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie. Liczba służb w terenie zaspokajała w optymalnym stopniu 
poziom reakcji na zdarzenia. Czas reakcji na zdarzenie w roku 2016 odnotowano na poziomie, dla zdarzeń 
pilnych 8:35 min (czas reakcji określony dla zdarzeń pilnych przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Katowicach został określony na 9:20) a dla zdarzeń zwykłych 14,06 min.

Miasto od lat przeznacza środki finansowe na dodatkowe służby patrolowe (w 2016 r. – przeznaczono 
kwotę 170 tys., wykorzystano 169 913,65 zł). W patrolach ponadnormatywnych uczestniczyło 
919 policjantów z Komendy Miejskiej Policji, którzy w ramach ww. służb realizowanych zwłaszcza                             
w centrum Katowic, uzyskali następujące efekty:

- zatrzymali 24 (30 - 2015) sprawców przestępstw na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,

- zatrzymali 19 (13 - 2015)  osób poszukiwanych,

- ujawnili 4650 (3271 – 2015) wykroczeń,

- nałożyli 4295 (2911 – 2015) mandatów karnych,

- zastosowali 339 (345 – 2015) pouczenia.

Dodatkowo na terenie poszczególnych Komisariatów w Katowicach w ramach praktyk pełnili służbę 
patrolową słuchacze Szkoły Policji w Katowicach (w 2016 r. -1070 os.).

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W 2016 r. funkcjonariusze pionu ruchu drogowego KMP Katowice ujawnili o 10 849 więcej wykroczeń  

niż w roku 2015 (50 146 wykroczenia w 2016 r., 39 297 wykroczeń w 2015 r.). Dodatkowo w 2016 roku 
nastąpił spadek liczby wypadków:

- 2013 r. – 309 wypadków,

- 2014 r. – 315 wypadków,

- 2015 r. – 334 wypadki,
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- 2016 r. – 303 wypadki.

Odnotowano natomiast wzrost liczby kolizji drogowych o 625 (2016 r. – 6034; 2015 r. – 5409). 
W 2016 r. nastąpił wzrost liczby wypadków śmiertelnych o 2 w stosunku do roku ubiegłego. W wypadkach 
tych zginęło o 5 osób więcej niż w roku 2015.

Na podstawie zgromadzonych danych wynika, że głównymi przyczynami zdarzeń drogowych 
odnotowanych przez Policję były:

- niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu – 1920 zdarzeń,

- niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu – 668 zdarzeń,

- nieudzielenie pierwszeństwa pojazdu – 495 zdarzeń.

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 2016 roku 
w celu poprawy standardów pracy i warunków obsługi mieszkańców to: inwestycje, remonty oraz zakupy 
sprzętu i wyposażenia:

·remont pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP i JRG,
·zakup zestawu akumulatorowo-diodowego z agregatem prądotwórczym dla KMP,
·zakup pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych dla KMP (50/50),
·zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji dla KMP,
·zakup niszczarki, materiałów biurowych, promocyjnych oraz baterii i akumulatorów do urządzeń 

użytkowanych przez KMP,
·wyposażenie Sali odpraw i pokoju odpraw Komendanta Miejskiego Policji,
·zakup latarek na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego KMP,
·zakup ogniw fotowoltanicznych, stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz sprzętu specjalistycznego 

i urządzeń socjalno-biurowych dla KM PSP,
·budowa boiska sportowego na terenie JRG II,
·naprawa i remont sprzętu p. poż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP,
·zakup samochodu specjalnego z drabiną dla JRG I,
·zakup fotopułapek dla SM,
·zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do przewożenia osób zatrzymanych, 

nietrzeźwych lub bezdomnych,
·zakup zestawów mikrogłośnik standardowy do stacji nasobnej SM,
·zakup służbowego samochodu osobowego oznakowanego dla SM,
·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,
·wyposażenie OSP Szopienice po remoncie,
·wykonanie sztandaru dla OSP Szopienice,
·opłata za paliwo do samochodów ratowniczych dla KM PSP,
·opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP.
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 2016 r. wsparcie finansowe w ramach Programu dla poszczególnych służb wynosiło:

- KMP – 575 954,19 zł 

- KM PSP – 2 349 999,01 zł

- SM – 363 729,43 zł

- WZK w tym finansowanie OSP, SP, WKU –  252 465,89 zł
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Szczególne znaczenie w 2016 roku miała realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki,                             
a w tym programów profilaktyki społecznej 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 2016 r. potwierdzono zasadność do ich 
kontynuowania w roku 2017.

Tabela nr 1
Sprawozdanie z realizacji

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTEPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W 2016 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 2016 roku służby ponadnormatywne pełniło 919 policjantów, 
-  zatrzymano 24 sprawców na gorącym uczynku, 
- zatrzymano 19 osób poszukiwanych przez organy ścigania 
i wymiar sprawiedliwości,
- ujawniono 4650 wykroczeń, 
- nałożono 4295 mandatów karnych,  
- udzielono 339 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 – 1070 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 – 637
- 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.

SM
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Wskaźniki do oceny:
- ilość przeprowadzonych kontroli – 359
- ujawniono 238 wykroczeń (nałożono 169 mandatów karnych, 
10 pouczeń, skierowano 59 wniosków do sądu

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 
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 15241 interwencji komunikacyjnych
- nałożono 6318 mandatów karnych, 1687 pouczeń, skierowano 
374 wniosków do sądu, 
- założono 2686 urządzeń blokujących
- wystosowano 3435 wezwań do siedziby Straży Miejskiej w celu 
zaznania złożenia w związku z ujawnionym wykroczeniem,
- usunięto 140 pojazdów na koszt właściciela
- przeprowadzono 402 kontrole miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych (wystawiono 9 mandatów karnych, 16 pouczeń, 
skierowano 2 wnioski do sądu)
- dokonano 478 kontroli parkowania pojazdów na ścieżkach 
rowerowych (nałożono 101 mandatów karnych, 65 pouczeń, 
2 wnioski do sądu),
- interwencje na drogach przeciwpożarowych – 149 (nałożono 
19 mandatów karnych, 5 pouczeń).

W 2016 roku strażnicy dzielnicowi Straży Miejskiej 
w Katowicach zaproponowali zarządcom dróg i terenów 3 
zmiany, mające na celu uniemożliwienie nieprawidłowego 
parkowania poprzez montaż elementów bezpieczeństwa ruchu oraz 
małej architektury m.in.:
üczynności w sprawie właściwego oznakowania dróg 
wewnętrznych przez administratorów SM „Załęska Hałda” 
i MZUiM ul. Ossowskiego 28 oraz ul. Mieszka I 6 nieprawidłowe 
oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 
MZUiM ul. Chorzowska – nieprawidłowe oznakowanie drogi dla 
rowerów;
üul. Przedwiośnia 2a, 8a wniosek do MZUiM oraz HGSM 
o naprawę chodników;
üStrefa Kultury – ustawienie naturalnej zapory uniemożliwiającej 
wjazd na zieleniec.
Straż Miejska w Katowicach w 2016 roku przedstawiła 6 
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: 
üul. Odrodzenia – wniosek o ustawienie znaku B-36 „zakaz 
zatrzymywania się” po stronie południowej obowiązujący na 
odcinku ok. 35 metrów;
üoznakowanie dróg publicznych i wewnętrznych ul. Dębowa 55 – 
oznakowanie B-35 „zakaz postoju” i lustro drogowe oraz ul. 
Chorzowska/ul. Baildona – znak B-36;
üczynności w sprawie właściwego oznakowania dróg 
wewnętrznych przez administratorów KZGM w rejonie ul. 
Broniewskiego – znak B-36 oraz KOTRAK-Nieruchomości ul. 
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Dunikowskiego/Sokolska znak B-35, strefa ruchu; HGSM ul. 
Narutowicza/18 Sierpnia – strefa ruchu Morcinka-Czerwińskiego;
üczynności w sprawie właściwego oznakowania dróg 
wewnętrznych przez administratorów SM „Piast” w rejonie ulic 
Tysiąclecia 19-21, KZGM w rejonie ul. Czerwińskiego, 
Grażyńskiego 50, Dunikowskiego (strefa ruchu) Morcinka-
Czerwińskiego;
üul. Ceglana – wniosek o budowę parkingu przy szpitalu 
okulistycznym;
üul. Wojska Polskiego – ustawienie znaku B-20 „stop”.

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: SM
- Straż Miejska przeprowadziła w 2016 r. – 31703 interwencji, 
w tym:
ühandel (wykroczenia-kontrole) – 359
üinterwencje dot. ochrony środowiska – 4076
üinterwencje komunikacyjne – 15241
üinterwencje uliczne dot. osób bezdomnych oraz nietrzeźwych – 
2141
üinterwencje ze zwierzętami - 986
üprzestępstwo – 9
üzakłócania porządku publicznego – 8174
üzdarzenia nadzwyczajne (inne, pożar, katastrofa budowlana, 
ujawnienie materiałów niebezpiecznych, wypadki) – 11
üpozostałe interwencje (asysty, czynności pomocnicze, 
poszukiwania) – 706
- Straż Miejska w 2016 r. przeprowadziła 8174 interwencji dot. 
zakłócania ładu i porządku publicznego (nałożono 359 mandatów 
karnych, 43 pouczenia, skierowano 64 wniosków do sądu, 29 spraw 
przekazano Policji), 
- Straż Miejska przeprowadziła 2492 interwencji związanych 
z naruszeniem postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (nałożono 574 mandatów 
karnych, 126 pouczeń, 5 spraw przekazano Policji, doprowadzono 
899 osób do Miejskiej Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania) 
- kontrole sanitarno-porządkowe – 21818 (378 mandatów karnych, 
78 pouczeń, skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu),
- kontrole w zakresie nielegalnego odprowadzania nieczystości 
ciekłych – 897 (109 mandatów, 8 pouczeń),
- kontrole w zakresie gospodarowania odpadami oraz kontrole 
palenisk – 3422 (277 mandatów, 30 pouczeń, 3 wnioski skierowane 
do sądu) 

Wskaźniki do oceny: KMP
W wyniku podjętych czynności służbowych policjanci Referatu 
Wywiadowczo-Interwencyjnego wylegitymowali 46725 osób 
z czego 246 osób okazało się poszukiwanymi, zatrzymali 
571 sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub 
w bezpośrednim pościgu. Funkcjonariusze RWI ujawnili 
23065 wykroczeń. Na 13784 sprawców nałożyli grzywnę 
w drodze mandatów karnych, a wobec 9281 zastosowano środek 
oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.
W trakcie kontroli miejsc zagrożonych spożywaniem alkoholu 
ujawnili 2671 wykroczeń z czego 2443 osób zostało ukaranych 
mandatami karnymi z artykułu 43` 1 Ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o Wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a wobec 226 zastosowali 
środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia 
w myśl artykułu 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku kodeks 
wykroczeń.
Podczas pełnienia służby policjanci w celu ograniczenia zdarzeń 
zakłócających ład i porządek publiczny ujawnili 
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5754 wykroczenia z czego 3151 sprawców nałożyli mandaty 
karne natomiast pozostałe 2603 osoby pouczyli.

Referat Wywiadowczo- Interwencyjny w 2016 roku 
przeprowadził 28003 interwencji.
Czas reakcji na interwencję pilne to 00:08:35.
Miernik czasu reakcji na interwencje pilne na rok 2016 dla 
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2016 roku został 
określony na poziomie 00:09:20.

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 38 kontrole (nałożono 6 mandatów karnych). 

Wykorzystanie „foto pułapek”
W 2016 roku Straż Miejska w Katowicach dysponowała 
10 urządzeniami samoczynnie rejestrującymi przebieg zdarzeń tzw. 
„foto pułapkami”. Urządzenia te pozostają w dyspozycji Zespołu 
Komunalnego oraz referatów dzielnicowych 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 okresie od 8.03 – 30.06.2016 r. dwa urządzenia 
zostały wypożyczone do działań operacyjnych Wydziałowi 
Kryminalnemu w IV KP w Katowicach.
W 2016 roku dzięki urządzeniom typu „foto pułapki” 
monitorowaniu poddano 24  miejsca, w których dochodziło m.in. 
do nielegalnego wysypywania śmieci i odpadów. Dzięki zebranym 
materiałom udało się ująć 3 sprawców podrzucania odpadów, gdy 
przetwarzali skradzione kable telekomunikacyjne. W omawianym 
okresie 5 osób zostało ukaranych mandatem karnym. 

SM

I.8 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.
Wskaźniki do oceny:
- stopień sprawności monitoringu wizyjnego miasta – 0,99

WZK

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 zdarzeń drogowych (kolizje, wypadki) – 6337 (w tym 
6034 kolizji, 303 wypadków) 
- ilość ofiar śmiertelnych – 15 wypadków śmiertelnych (18 ofiar, 
w tym 5 pieszych)
- ilość remontów, dróg, chodników, sygnalizacji świetlnej:
MZUiM w 2016 r. wykonał następujące działania:
-zostały wykonane projekty dotyczące 21 stanowisk postojowych 
„kopert” dla osób niepełnosprawnych 
-okleił  żółtą taśmą odblaskową słupki w miejscach o ograniczonej 
widoczności,
-dokonał wymiany i modernizacji barierek ochronnych dla 
pieszych w ilości ponad 3500 sztuk,
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-wymienił 2195 mb uszkodzonych barier energochłonnych,
-wykonał modernizację 3640 m ² oznakowania poziomego, 
-wykonał modernizację schodów i podjazd na ulicy Bytomskiej,
- wykonał ścieżkę do jazdy na rolkach na ulicy Leśnego Potoku,
- wykonał w ramach „Katowickiej Infrastruktury Rowerowej” 
połączenie ścieżki z Chorzowa Starego do Placu Alfreda,
- wykonał jezdnie i chodniki na ulicach: Tyska, Bocheńskiego – 
Michejdy, Kołodzieja – Bielska, Tysiąclecia 4, Boya – Żeleńskiego, 
Plac Miarki, Wojska Polskiego, Zbożowa, Świdnicka, Kołobrzeska, 
Zielonogórska, Janasa, Gminna, Ondraszka, Mruczka, Sosnowa, 
Osiedle Tysiąclecia,
- wykonał chodniki wzdłuż ulic: Bytkowska, Barbary, Radockiego, 
Kijowska, Gliwicka, Wiśniowa, Graniczna, Grota Roweckiego, 
Mikusińskiego – Nowowiejskiego, Zadole, Gdańska, Gołby, 
Grzyśki, Wodospady, Kossak – Szczuckiej, Adwentowicza, 
Leśnego Potoku, Barbórki – Wojciecha,
- wykonał jezdnie na ulicach: Zaopusta, Rezedowa, Kurpiowska, 
Łużycka,
- wykonał miejsca postojowe na ulicach: Plac Miarki, Wojska 
Polskiego, Zadole,
- wykonał zatokę postojową na ulicy: Bocheńskiego– Michejdy,
- wykonał zatokę autobusowa na ulicy Tyskiej,
- wykonał wjazdy na ulicach: Tyska, Kijowska, Gliwicka, 
Wiśniowa, Kołodzieja – Bielska, Wojska Polskiego, Zbożowa, 
Mruczka, Rezedowa, Sosnowa,
- wykonał dokumentację budowy mostu nad rzeką Kłodnicą,
- wykonał dokumentację przebudowy wiaduktu na ulicy Kołodzieja,
- wykonał dokumentację przebudowy przepustów,
- wykonał umocnienia skarp mostu nad rzeką Kłodnicą,
- wykonał parkingi na ulicach: Bożogrobców, Barbary, Radockiego, 
Gliwicka, Wiśniowa, Graniczna, Boya – Żeleńskiego, Świdnicka, 
Kołobrzeska, Zielonogórska, Janasa, Gminna, Ondraszka, Mruczka,
- wykonał wyspę na ulicach: Kołodzieja – Bielska,
- wykonał ścieżkę rowerową wzdłuż ulic: Bytkowska, Ligocka, 
Kołodzieja – Bielska, Plac Miarki, Barbórki – Wojciecha, Osiedle 
Tysiąclecia,
- wykonał odtworzenie ścieżki rowerowej nr 1,
- wykonał modernizację strefy Tempo 30,
- wykonał uszczelnienie dylatacji przejścia podziemnego na ulicy 
Bielskiej,
- wykonał przebudowę dylatacji 5 wiaduktów w ciągu ulicy 
Murckowskiej,
- wykonał nawierzchnię schodów przejścia podziemnego na ulicy 
1 Maja,
- wykonał przebudowę sygnalizacji świetlnej na ulicach: 
Telewizyjna, Ligocka,
- wykonał rozbudowę sygnalizacji świetlnej na Al. Roździeńskiego 
– Chorzowska,
- wykonał ciąg pieszo – rowerowy na Al. Roździeńskiego – 
Chorzowska, Lubuska,
- wykonał przebudowę wiaduktu drogowego na ulicy Kościuszki 
(nad ul. Rzepakową),
- wykonał modernizację elementów tunelu polegającą na: 
modernizacja klap zwrotnych przepompowni, wymiana znaków 
zmiennej treści, wymiana pomp, kalibracja wentylatorów, wymiana 
4 telewizorów w CUT, kalibracja mierników SICK, wymiana 
czujników SICK, oświetlenie drogi ewakuacyjnej dla pieszych,
- wykonał modernizację elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie miasta Katowice poprzez wymianę 
konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego oraz 
zabezpieczenie pasa rozdziału trasy DW 902 barierami 
betonowymi typu U-14,
- wykonał przebudowę przejścia podziemnego na ulicach: 
Kościuszki – Drozdów, Kościuszki – Zgrzebnioka,
- wykonał przebudowę kładek dla pieszych na ulicach: Trasa 
Reńców (DTŚ) w rejonie Auchan, w rejonie stawu Maroko, 
Lwowska ( 2 kładki), Lubiny – Zapolskiej (nad torami PKP),
- wybudował sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych na 
ulicach: Bytkowska – Bytomska, Bocheńskiego – Michejdy,
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- wykonał modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 
modernizacja wyeksploatowanych instalacji oświetlenia 
drogowego,
- wykonał modernizację sygnalizacji świetlnych na terenie miasta 
Katowice,
- wykonał przebudowę oświetlenia na ulicach: Ligocka, Kołodzieja 
– Bielska, Sosnowa,
- wykonał remont instalacji oświetlenia drogowego na ulicach: 
Pośpiecha, Gawliny, Szopienickiej (od Oswobodzenia do 
Lwowskiej), Trasa Reńców (DTŚ), Śnieżyczek, Barlickiego (rejon 
Kościoła), Lelków, Jordana, Kilińskiego, Gawronów, Sokolskiej 
(przy nr 12), Chmielnej, Kościuszki (w rejonie Dworskiej),
- wykonał remont wyeksploatowanego złącza kablowego 
zasilającego oświetlenie drogowe ulic: Saint Etienne 
i Chorzowskiej,
- wykonał remont instalacji oświetlenia na terenie Parku Kościuszki 
i terenu Parku Zadole,
- wykonał remont instalacji oświetlenia terenów, skwerów i placów: 
teren skweru przy ulicy Migdałowców (na wysokości Kościoła), 
teren Skate Parku w rejonie ulicy Puławskiego, Plac Powstańców 
Śląskich, wokół Bazyliki na Panewnikach, Plac Miast Partnerskich,
- wykonał remont instalacji oświetlenia ulicznego w zakresie 
konfiguracji obwodów po odłączeniu zegarów zlokalizowanych na 
ulicy Chopina i Mickiewicza,
- wykonał remont infrastruktury oświetlenia drogowego ulicy 
Mikołowskiej wraz z bocznymi w zakresie zmiany konfiguracji 
obwodów w związku z wykonywaną przebudową oświetlenia 
w rejonie Ronda Maczka przez GDDKiA, Dworcowej,
- wykonał remont infrastruktury oświetlenia drogowego w ciągach 
ulic Garbarskiej, Damrota, Piotrowickiej,
- wykonał remont instalacji oświetlenia ulic: Dąbrowskiego, Krucza 
– Szojdy, Iłłakowiczówny 15-17,
- wykonał remont instalacji zasilania oświetlenia iluminacji terenu 
Placu Miarki,
- wykonał remont elementów obwodów sterujących oświetleniem 
drogowym na 3 lokalizacjach miasta Katowice,
- wykonał remont w trybie awaryjnym instalacji zasilania 
oświetlenia ulicy Kominka – Gawliny – Lisieckiego – Rochowiaka,
- wykonał remont iluminacji oświetlenia budynku Kościoła Św. 
Anny,
- wykonał remont instalacji oświetlenia zewnętrznego ulicy 
Barbórki i Krakowskiej 210.

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  – 58
- przeprowadzonych kontroli imprez masowych - 57

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

patologiom i niedostosowaniu 
społecznemu oraz ograniczenie 
przestępczości nieletnich.

1. Realizacja procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie:
a/ realizacja interwencyjnej procedury „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,

MOPS
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- 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”– 730;
- liczba interwencji w środowisku w związku z przemocą 
domową – 307;
- liczba zakończonych spraw w ramach procedury „Niebieskie 
Karty” – 395;
- liczba Zespołów Interdyscyplinarnych – 5;
- liczba Grup Roboczych –1412;
- liczba interwencji prawnych związanych z występowaniem 
przemocy w rodzinie (zawiadomienia do Prokuratury 24, Policji 
– 38, wnioski do Sądu – 72).

2. Zapewnienie bezpłatnej specjalistycznej, kompleksowej pomocy 
ofiarom przestępstw.
a/ udzielanie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom 
w sytuacjach kryzysowych, w tym z problemem przemocy 
domowej oraz ofiarom przestępstw w postaci:
- interwencji kryzysowej, terapii kryzysowej,
- pomocy psychologicznej, w tym terapeutycznej w formule 
indywidualnej i spotkań rodzinnych (budowanie naturalnych grup 
wsparcia),
- pomocy socjalnej,
- schronienia,
- poradnictwa prawnego.
b/ realizacja Programu Pomocy Psychologicznej dla Ofiar 
Przemocy w formule spotkań grupowych w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej MOPS,
- grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy,
- grupa samopomocowa dla ofiar przemocy,
- grupa kompetencji psychologicznych dla ofiar przemocy i osób 
w różnych sytuacjach kryzysowych,
- grupa terapeutyczna dla ofiar przemocy i osób w różnych 
sytuacjach kryzysowych,
c/ realizacja wsparcia dla ofiar przemocy przez organizacje 
pozarządowe.

Wskaźniki do oceny działań:
- liczba osób objętych pomocą specjalistyczną (liczba osób 
dorosłych będących ofiarami przemocy - 157, liczba sprawców 
przemocy - 91, liczba dzieci – 40);
- liczba osób korzystających z Programu Pomocy 
Psychologicznej – 19;
- liczba osób korzystających ze schronienia w związku 
z zagrożeniem przemocą – 55;
- liczba osób korzystających z poradnictwa prawnego – 388;
- liczba spraw podejmowanych z urzędu w związku 
z występowaniem przemocy w rodzinie – 134.
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,
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- 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 -  17
- liczba osób stosujących przemoc objętych kontaktem 
indywidualnym - 91

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 – 48;
- liczba wspólnych spotkań – 1263;
- liczba rozgłoszeń z KMP– 57;
- 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 – 9 dzieci z 8 rodzin
- liczba spotkań konsultacyjnych – 3;
- liczba sporządzonych wniosków do Sądu o wgląd w sytuację 
dziecka – 9 
- liczba dzieci interwencyjnie umieszczonych poza rodziną (po 
uzyskaniu tymczasowego postanowienia) -9 

3. Działania profilaktyczne MOPS wobec dzieci zagrożonych 
demoralizacją -  wspólnie z KMP i SM i organizacjami 
pozarządowymi.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wyjść - 106
4. 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 - 224

5. 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: 
30.03.2016r., 29.06.2016r., 28.09.2016r., 28.12.2016r., 
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. 
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Sienkiewicza 23,
-Polski Czerwony Krzyż Katowice ul. PCK 8,
-Caritas Katowice ul Dębowa 23,
-Straż Miejska Katowice,
-Komenda Miejska Policji Katowice, 
-Wojewódzkie Pogotowie Ratownicze Katowice, 
-Izba Wytrzeźwień w Katowicach ul. Macieja 10, 
-Schronisko dla kobiet i kobiet z Dziećmi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Orkana 7a,
-Schronisko dla mężczyzn Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach, ul. Krakowska 138, 
-Dział ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach ul. Morcinka 19a,
-KZK GOP Katowice 
-MZUM Katowice
-Futprints.
B. Kontynuowanie stałych obchodów pomieszczeń 
niemieszkalnych, w tym dworców PKP, PKS przez pracowników 
socjalnych Działu d/s Bezdomnych MOPS wspólnie ze służbami 
porządkowymi. 
Pracownicy Działu 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. W okresie zimowym uruchomione zostały dodatkowe 
objazdy w poniedziałki w godzinach popołudniowych. 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 Schroniskach dla Bezdomnych.
.
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 
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z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta na prowadzenie 
obchodów metodą ,”Streetworking” w celu zmotywowania osób 
bezdomnych do skorzystania ze schronienia. Przy ścisłej 
współpracy z pracownikami Straży Miejskiej oraz 
funkcjonariuszami Policji w Katowicach, osoby bezdomne były 
przyprowadzane lub przywożone do Ogrzewalni.  Poprzez działania 
pracowników socjalnych Sekcji ds. Bezdomnych przy współpracy 
wolontariuszy Towarzystwa im. Św. Brata Alberta udało się 
ograniczyć zjawisko bezdomności ulicznej. Ograniczenie tego 
zjawiska było możliwe w dużej mierze dzięki nocnym wizytacjom 
skupisk osób bezdomnych przez wolontariuszy Towarzystwa 
i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zacieśnienie współpracy 
Ośrodka z organizacjami pozarządowymi na polu przeciwdziałania 
marginalizacji osób bezdomnych stanowi, przykład realizacji idei 
pomocniczości i budowy sieci wsparcia. Na podkreślenie zasługuje 
dobra współpraca ze Strażą Miejską oraz Policją w wykonywaniu 
rutynowych obchodów pomieszczeń niemieszkalnych na ternie 
miasta Katowice, jak i przy podejmowaniu działań 
interwencyjnych.

Wskaźniki do oceny działań:
- liczba spotkań – 4;
- liczba zgłoszeń instytucji i osób prywatnych dot. osób 
bezdomnych – 223,
- ilość wizyt (obchodów) w miejscach, w których przebywają 
bezdomni – 128
- liczba rozmieszczonych plakatów - 46

6. Rozwiązywanie problemów osób żebrzących przez wspólne 
działania MOPS, SM, Policji i organizacji pozarządowych.
W 2016 r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 
w Katowicach podejmowało czynności w zakresie przeciwdziałania 
zjawisku żebractwa, mające wyłącznie charakter sporadyczny oraz 
interwencyjny. Dotychczasowe działania w tym obszarze 
problemowym wskazywały na fakt, iż proceder żebractwa na 
terenie Katowic w bardzo małym zakresie dotyczył osób 
bezdomnych. Dział ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach w swoich działaniach nie notował 
interwencji w zakresie osób żebrzących.
Wskaźniki do oceny działań:
- ilość wizyt/patroli w środowisku – 3;
- liczba osób zgłaszających się do TPBA w związku z podjętymi 
działaniami – 1.

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 – 101.
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 – 127.
3. Ochrona dziecka w związku z zaniedbaniem związanym 
z problemem alkoholowym lub innego uzależnienia. 
Wskaźniki do oceny działań:
- liczba interwencji w rodzinie – 38
- liczba dzieci objętych pomocą - 89
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1. Prowadzenie działań w szkołach i ich otoczeniu przez Sekcję 
Prewencji Szkolnej SM.

Wskaźniki do oceny:
- ilość przeprowadzonych spotkań (prelekcji, akcji) –463
- ilość dzieci/rodziców uczestniczących w spotkaniach –              
7864
2. Realizacja programów / akcji prewencyjnych przez SM.
Wskaźniki do oceny:
- ilość programów prowadzonych przez SM: 13, w tym:
- Z bajką bezpieczniej,
- Po drodze nam z Lego,
- I ja mogę zostać bohaterem,
- Mój przyjaciel REX,
- Nie truj – segreguj - myśl ekologicznie,
- Bezpieczny przedszkolak / uczeń,
- Bezpieczne ferie/wakacje
- Bezpieczne wakacje – bezpieczna woda
- Jestem ostrożny, wiem jak zachowywać się w sytuacji zagrożeń,
- Odpowiedzialność prawna nieletnich,
- spotkania interwencyjne na prośbę dyrekcji placówek 
oświatowych,
- Bezpieczny czas wolny,
- Gry terenowe ze Strażą Miejską
3. Realizacja III edycji projektu „Bezpieczne Wakacje – 
Bezpieczna Woda”
Wskaźniki do oceny:
- liczba dzieci objętych programem – 125
- akcje przeprowadzono w dniach 8-9.06.2016 r. na terenie 
Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Katowicach, ul. Trzech Stawów 10 przy Stawie 
Kajakowym.
4. Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup 
sprzętu na potrzeby programów profilaktycznych 
realizowanych przez Straż Miejską. 
W ramach przyznanych środków zakupiono m.in. smycze, opaski 
odblaskowe, namiot, długopisy, zakładki ekologiczne, puzzle, 
pieczątki postać Rysia, książeczki, zakreślacze.

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

5. Gry terenowe ze Strażą Miejską. 
Wskaźniki do oceny:
- liczba dzieci objętych programem – 135
- akcję przeprowadzono w dniach 29-30.09.2017 r.

SM

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 19 780 os. w II pół. roku 
szkolnego 2015/2016 oraz 19 058 osób w I pół. roku szkolnego 
2016/2017.
- 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 ok. 1000 dzieci z 10 
katowickich szkół (spektakle odbyły się w dniach: 8.02; 7.03; 
11.04; 09.05; 12.09.2016 o godz. 10.00 i 12.00).

B. MIEJSKIE KONKURSY PROFILAKTYCZNE: 
„Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” 
Konkurs dla klas I  wykonanie pracy plastycznej – Portret Sznupka, 
konkurs dla klas II-III wykonanie projektu biletu „Wyjazd na 
bezpieczne wakacje”. 
Konkurs dla klas IV – VI dokończenie opowiadania nt. „Jak 
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pozostać sobą czyli nie daj się zmanipulować”.
Bezpieczny Gimnazjalista” - Konkurs: wykonanie prezentacji 
multimedialnej będącej uzupełnieniem tytułu konkursu 
„Wybieram…”. 
”Bezpieczna Młodzież” - Konkurs: „Piękno życia jest wokół nas” 
wykonanie 5 zdjęć mających zachęcić młodych ludzi do 
angażowania się na rzecz drugiego człowieka oraz dostrzegania 
postaw prospołecznych. 
Na konkurs przyjęto:
- 151 prac z 34 szkół podstawowych;
- 33 prace z 15 szkół gimnazjalnych;
- 8 prac z 7 szkół ponadgimnazjalnych.
C. MIEJSKA IMPREZA PROFILAKTYCZNA „BEZPIECZNA 
SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” – impreza zorganizowana 
jako podsumowanie Miejskich Konkursów Profilaktycznych 
w ramach programów „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”/ 
„Z bajką bezpieczniej”. Impreza odbyła się Pałacu Młodzieży 
w Katowicach w dniu 31 maja 2016 r.
MIEJSKA IMPREZA PROFILAKTYCZNA „BEZPIECZNA 
SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” – impreza zorganizowana 
jako podsumowanie Miejskich Konkursów Profilaktycznych 
w ramach programów „Bezpieczny Gimnazjalista”/ „Bezpieczna 
Młodzież”. Impreza odbyła się w Kinie Planet Cinema 
w Katowicach w dniu 2 czerwca 2016 r.
D. FERIE ZIMOWE „Kibicuję Fair Play z bezpieczeństwem 
2016 – sport, edukacja, bezpieczeństwo” – akcja zorganizowana 
i przeprowadzona w dniach 15-19.02.br., skierowana do dzieci 
z Domów Dziecka „STANICA”, „TĘCZA”, „ZAKĄTEK” 
w Katowicach.
E. MIEJSKA LIGA SZKOLNA (16-19.05.2016 r.) - w Lidze 
wzięło udział 19 katowickich szkół podstawowych. Rozgrywki 
podzielono na 4 grupy eliminacyjne. Rozgrywki przeprowadzono 
na Ośrodku Sportowym „SŁOWIAN” w Katowicach. Łącznie 
w Miejskiej Lidze Szkolnej wzięło udział ok. 450 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 20 maja 2016 r. Podczas imprezy rozegrano mecze finałowe 
Ligi szkolnej oraz wyłoniono najlepszą katowicką drużynę kibiców. 
W imprezie uczestniczyło ok. 160 uczniów.  
G. KONKURS PLASTYCZNY – Konkurs plastyczny „Jestem 
w porządku od samego początku, czyli czego przedszkolaki mogą 
się nauczyć razem ze strażnikiem Rysiem”.
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 
2016 roku wystawiono w teatrze 10 spektakli "Ogród pełen bajek", 
w których uczestniczyło ok. 1 000 uczniów z 10 katowickich szkół 
podstawowych  (spektakle odbyły się w dniach: 8.02; 7.03; 11.04; 
09.05; 12.09.2016 o godz. 10.00 i 12.00).
3. Realizacja miejskiego programu profilaktycznego „Kibicuję 
Fair Play. 
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci uczestniczących w programie – 610 os.
- ilość szkół uczestnicząca w Miejskiej Lidze Szkolnej – 20 szkół 
podstawowych
4. Organizacja i ufundowanie nagród dla zwycięzców 
miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci biorących udział w turnieju – 40 os.
- ilość ufundowanych nagród - 9
5. Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych Miasta Katowice 
w roku szkolnym 2015/2016.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci biorących udział w spartakiadzie – 60 os.
- ilość ufundowanych nagród - 24
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6. Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego – dla szkół 
podstawowych, specjalnych i gimnazjów.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci biorących udział w turnieju – 340 os.
- ilość ufundowanych nagród - 19.
7. Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci będących uczestnikami obozu – 42
- miejsce – Turawa
- termin: 26.06 – 03.07.2016 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.550 os.
Zadanie zrealizowano.
9. Wsparcie organizacji obchodów 140-lecia powstania OSP 
Szopienice, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
i uroczystości. 
Wskaźniki do oceny:
- liczba mieszkańców biorących udział w uroczystościach – ok. 
500 os.
10. Dofinansowanie organizacji obchodów Święta Policji 
2015 w KMP w Katowicach.
Wskaźniki do oceny: 
W roku ubiegłym Święto Policji 2016 KMP Katowice, odbyło się 
w auli rotundy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy 
ul. Lompy 19. Była to impreza zamknięta bez udziału mieszkańców 
miasta Katowic. W obchodach Święta Policji uczestniczyli 
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz 
zaproszeni goście i przedstawiciele władz samorządowych naszego 
miasta.
W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono kwiaty, 
napoje, statuetki okolicznościowe z okazji Święta Policji, catering 
dla zaproszonych gości.
11. Współfinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczna 
droga do szkoły”, poprzez zapewnienie materiałów 
edukacyjnych, promocyjnych. 
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci objętych programem – 36 placówek oświatowych (ok. 
900 uczniów).
12. Współfinansowanie programu „Bezpieczna przystań”, 
poprzez zapewnienie materiałów edukacyjnych, promocyjnych. 
Wskaźniki do oceny:
- ilość mieszkańców objętych programem – 301 os.
- ilość spotkań - 14

13. Program profilaktyczno-prewencyjny „MOC!Na Ty”
Wskaźniki do oceny:
- ilość mieszkańców objętych programem – 5100 os.
- ilość spotkań – 21 (w tym 9 edycji zajęć z zakresu bezpieczeństwa 
osobistego, 4 happeningi profilaktyczne „Mamo, Tato-nie zgub 
mnie”, 6 spotkań szkoleniowych, seminarium, konferencja).
14. Program profilaktyczny „Florek w małej strażnicy”.
Wskaźniki do oceny:
- ilość dzieci objętych programem – 2445
- ilość spotkań w JRG I -  108
15. Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego. 
Wskaźniki do oceny:
- liczba mieszkańców biorących udział w festynie – ok. 500 os

16. Zawody Pożarnicze OSP.
Wskaźniki do oceny:
- liczba drużyn OSP biorących udział w zawodach - 9
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17. Szkolenie z obsługi defibrylatorów.
Wskaźniki do oceny:
- ilość przeszkolonych osób – 41

18. Finansowanie działań w ramach programu „Profilaktyki 
rówieśniczej” w Katowicach.
Impreza skierowana była dla młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej z katowickich szkół. Odbyła się 14.06.2016 r. 
w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

Wskaźniki do oceny:
- ilość uczestników objętych programem – ok. 400 os.

Obszar działania:
III. Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
III.1 Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lokalowej służb 
porządkowych i ratowniczych.

1. Remont pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP i JRG.
Zadanie zrealizowano.

WZK UM

1. Zakup telewizora (55 cali) do Sali odpraw i pokoju odpraw 
Komendanta Miejskiego Policji wraz z 3 tabletami oraz 
doposażenie ww. pokoi w klimatyzatory przenośne.

Zadanie zrealizowano.
2. Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Katowicach (zakup 
pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych) 50/50.
Kupiono 8 pojazdów. Zadanie zrealizowano.
3. Zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji 
dla KMP
Zadanie zrealizowano.
4. Zakup niszczarki oraz baterii i akumulatorów do urządzeń 
użytkowanych przez  KMP w Katowicach. 
Zadanie zrealizowano.
5. Zakup zestawu akumulatorowo-diodowego z agregatem 
prądotwórczym dla KMP.
Zadanie zrealizowano.
6. Zakup materiałów biurowych i promocyjnych KMP.
Zadanie zrealizowano.
7. Zakup ogniw fotowoltanicznych, zakup stacjonarnego 
agregatu prądotwórczego oraz sprzętu specjalistycznego 
i urządzeń socjalno-biurowych..
Zadanie zrealizowano.

8. Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM PSP.
Zadanie zrealizowano.
9. Opłata za paliwo do samochodów ratowniczych dla KM PSP.
Zadanie zrealizowano.
10. Doposażenie strażaków PSP w sprzęt i środki służące 
poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej 
i wyposażenia osobistego.
Zadanie zrealizowano.
11. Naprawa i remont sprzętu p. poż. oraz placów ćwiczeń 
a także pomieszczeń OSP.
Zadanie zrealizowano.
12. Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt i materiały do 
realizacji zadań statutowych.
Zadanie zrealizowano.
13. Wyposażenie OSP Szopienice po remoncie.
Zadanie zrealizowano.
14. Zakup fotopułapek dla SM.
Zadanie zrealizowano.
15. Zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do 
przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub bezdomnych.
Zadanie zrealizowano.

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

16. Zakup zestawów mikrogłośnik standardowy dla stacji 
nasobnej SM.
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Zadanie zrealizowano.
17. Przebudowa obiektu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9.
Zadanie w trakcie ustalania ostatecznej lokalizacji. Przeniesione do 
realizacji w latach 2018-2021. 
18. Budowa boiska sportowego na terenie JRG II w Katowicach 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 189.
Zadanie zrealizowano.

19. Wykonanie sztandaru dla OSP Szopienice.
Zadanie zrealizowano.
20. Zakup samochodu specjalnego z drabiną dla JRG I w 
Katowicach Szopienicach.
Zadanie zrealizowano.

21. Zakup służbowego samochodu osobowego oznakowanego 
dla SM.
Zadanie zrealizowano.

22. Zakup latarek na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Katowicach.
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 - 22
4. Nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków - OSP z okazji 
Święta Strażaka.
Wskaźnik do oceny:
- ilość przyznanych przez PMK nagród - 25

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 – 10

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. 
W ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji 
zawodowej i społecznej w Katowicach” (realizowanego w ramach 
Osi Priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb 
pozakonkursowy, Regionalnego programu operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) realizowano 
następujące m.in. zadania:
- Program „Młodzi i Samodzielni” to program mający na celu 
zmniejszenie negatywnych wpływów środowisk dysfunkcyjnych, 

Wszystkie 
podmioty

ngo
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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. Z programu skorzystało 10 usamodzielnianych 
wychowanków pieczy zastępczej. Działania programu zostały 
zakończone w lutym 2016 r. 
„Młodzi podróżnicy w poszukiwaniu źródła dobrego 
wychowania”.  Zajęcia realizowane były w okresie od maja do 
listopada 2016 r. w ramach konkursu „Bank Dziecięcych 
Uśmiechów” przez Świetlicę Specjalistyczną 4 odbywały się 
w ramach podróży, w trakcie której wychowankowie poznali 
i uczyli się ważnych z punktu widzenia dobrego wychowania cech. 
Podróżowali po trzech krainach: Królestwie Historii i Przygody, 
Królestwie Integracji oraz przez Świat Magicznej Kultury. 
W każdej z nich poznawali nowa wartość, która była motywem 
przewodnim danego spotkania i umiejętność związaną 
z wychowaniem i tak np. podczas podróży do Krakowa, motywem 
towarzyszącym młodym podróżnikom był patriotyzm. 
Wychowankowie uczyli się odpowiedniego zachowania podczas 
zwiedzania zabytków. Dzieci po każdej podróży dodatkowo 
otrzymały odznaki. Na koniec projektu, po zdobyciu wszystkich 
odznak i dotarciu do źródła dobrego wychowania, otrzymali oni 
klucz do skrzyni ze skarbem, w której znajdowały magiczne 
dyplomy. W projekcie wzięło udział 10 osób.
Komenda Miejska Policji w Katowicach realizuje następujące 
programy edukacyjno– profilaktyczne adresowane do 
najmłodszych: 
a) „Bezpieczny Maluch”,
b) „Mam przyjaciela policjanta”,
c) „Przyjaciel Sznupka nie rozmawia z nieznajomym”

Do prowadzenia w ramach powyższych programów spotkań 
z dziećmi wykorzystywane są aktywne narzędzia dydaktyczne: 
czytanie dzieciom krótkiego opowiadania, prezentacja 
multimedialna, wspólne śpiewanie i taniec w rytm profilaktycznej 
piosenki Sznupka zawierającej zasady bezpieczeństwa. Relacje 
z przeprowadzonych spotkań (w tym zdjęcia oraz krótkie filmy) 
zamieszczane są na stronie internetowej oraz fanpage KMP 
Katowice.

PROFILAKTYKA MŁODZIEŻOWA 
Wśród najważniejszych programów skierowanych do młodzieży są:
Projekt Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach - To program 
oparty na idei twórczego zaangażowania młodzieży 
w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, 
profilaktykę uzależnień oraz życia wolnego od przemocy i agresji. 
Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Program zakłada zaktywizowanie młodzieży 
w środowisku szkolnym w szereg działań profilaktycznych, których 
podsumowaniem jest „Święto Profilaktyki - Katowice 2017”. 
Najistotniejszymi przedsięwzięciami w ramach projektu są:
- przegląd spektakli profilaktycznych,;
- przegląd spotów profilaktycznych ;
- turnieje debat oksfordzkich „Gdzie czyha niebezpieczeństwo?” 
(na szczeblu gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym),
- profilaktyka cyberzagrożeń „Sieć to nie śmietnik” - konkursy na 
plakat i prezentację multimedialną zakończone w ramach DBI 
warsztatami z grafiki komputerowej, debatą młodzieżową pod 
wyżej wskazanym tytułem, organizacja punktu konsultacyjnego dla 
dzieci, młodzieży, opiekunów;
Program Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach to nowa 
konwencja twórczej profilaktyki gdzie młody człowiek rozmawia 
ze swoją koleżanką i kolegą o sprawach 
trudnych. Profilaktyki dobrych wiadomości, a nie protestów, 
zaproszeń a nie wykluczeń. Odpowiedzialności za siebie i innych.
Konwencja realizacji twórczej profilaktyki oznacza 
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odchodzenie od dotychczasowych form takich jak pogadanki 
czy ulotki, na rzecz innowacyjnych działań tworzonych przez 
samą młodzież źródeł oddziaływania przez sztukę: spektakli 
profilaktycznych, filmów, poezji, fotografii, tańca.

INNE PROJEKTY PROFILAKTYCZNE:
Happening „Biała Wstążka” 
W dniu 25 listopada 2016 r – w Dniu Eliminacji Przemocy 
Wobec Kobiet zorganizowano happening przeciwko przemocy 
wobec kobiet. Podczas happeningu policjantki z Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach i wolontariusze Fundacji 
Podaruj Nadzieję rozdawali przechodniom białe wstążki 
i balony na znak osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcą 
przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet i dzieci. 
Zostało stworzone także stanowisko profilaktyczne ds. 
przeciwdziałania przemocy, gdzie była możliwość zasięgnięcia 
porady ekspertów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej katowickiego 
MOPS, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
W ramach happeningu uczniowie ze Zespołu Szkół nr 
7 w Katowicach oraz instruktorzy z Centrum Sportowego 
Kamienna zatańczyli specjalny układ choreograficzny 
symbolizujący walkę z przemocą pt: „ One billion raising”. Za 
pomocą wspólnego tańca okazano solidarność i wsparcie dla 
wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy. 
Do happeningu opracowano specjalną ulotkę, zawierającą m.in. 
informacje na temat miejsc pomocy osobom doznającym przemocy. 
Wszyscy wolontariusze tańczyli w błękitnych koszulkach z logo 
programu profilaktycznego „Moc!Na Ty”. 

Zjedz obiad z seniorem
To eksperyment społeczny o unikatowym w obszarze 
profilaktyki charakterze, polegający na tworzeniu 
międzypokoleniowych więzi społecznych. Przeszkoleni 
wolontariusz odwiedzali samotnych seniorów w ich domach, 
zanosząc obiad, który był pretekstem do spotkania, rozmowy, 
wzajemnego poznania, a przede wszystkim poświęcenia czasu 
i zainteresowania samotnymi, schorowanymi osobami. Jedno ze 
spotkań poświęcone było bezpieczeństwu. Wolontariuszom 
towarzyszyli policjanci dzielnicowi, którzy przestrzegali seniorów 
przed zagrożeniami, pozostawiając poradnik „Bezpieczna 
Przystań”. 

Kampania informacyjno-edukacyjną „Seniorze uważaj, nie daj 
się oszukać” w postaci 10 000 plakatów przeprowadzono 
w urzędach, szpitalach, placówkach zdrowia, środkach 
komunikacji miejskiej autobusach, tramwajach, kościołach, 
sieci bibliotek, budynkach mieszkalnych. Jako narzędzia 
upowszechniania informacji w programie wykorzystano 
współpracę z lokalnymi mediami, strony internetowe partnerów 
projektu, portale społecznościowe. Ogromne zainteresowanie 
kampanią sprawiło, że plakaty i przekaz internetowy 
zwielokrotnił liczbę odbiorców nie tylko w samych Katowicach, 
ale w całym województwie śląskim. Kampanią zainteresowało 
się 14 jednostek policji garnizonu śląskiego, publikując na 
swoich stronach przygotowane przez katowickich policjantów 
materiały oraz rozpowszechniając plakaty informacyjne.

Do programu włączone zostały lokalne media (Radio Piekary, 
Radio Katowice, gazety: Gazeta Wyborcza, Nasze Katowice, Głos 
Św. Ludwika), strony internetowe urzędów, instytucji, 
stowarzyszeń, portale społecznościowe, na których publikowane są 
informacje edukacyjno-profilaktyczne. Na potrzeby programu 
założona została podstrona „Bezpieczna Przystań”na stronie 
internetowej KMP w Katowicach oraz został wydany poradnik 
multimedialny.

Program Bezpieczna Przystań ma charakter społeczny, 
interdyscyplinarny. Jego innowacyjność polega na kompleksowym 
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i interdyscyplinarnym postrzeganiu problematyki bezpieczeństwa 
seniorów oraz zaangażowaniu wielu instytucji i podmiotów, ale 
przede wszystkim członków społeczności lokalnych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej. 

Program Bezpieczna Przystań został oceniony przez komisję 
MSWiA jako najlepszy w Polsce program profilaktyczny 
w obszarze bezpieczeństwa seniorów i reprezentował Polskę 
w Europejskim Konkursie na Nagrodę Prewencji Kryminalnej. 
2.Działania informacyjne ukierunkowane na wskazane obszary 
programu.

Działania informacyjne i promocyjne skoncentrowane są głównie 
na wykorzystaniu strony internetowej MOPS 
 www.mops.katowice.pl    Zamieszczane sa 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 ze Sznupkiem oraz 
umieszczania dzieci w rodzinach 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, Dni 
Seniora, Dzień Sąsiada) 

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.
Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej sygnalizowali na bieżąco 
służbom komunalnym stwierdzone podczas patroli prewencyjnych 
miasta, zaniedbania oraz przypadki wymagające niezwłocznej 
interwencji, a w szczególności awarie sieci energetycznej, wodno-
kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Strażnicy informowali właściwe 
służby o złym stanie nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, 
nieprawidłowym oznakowaniu i oświetleniu ulic oraz o stanie 
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zabezpieczenia i oznakowania robót prowadzonych na pasach 
drogowych.  
PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 
DROGOWYM - KMP
Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach, odpowiedzialni za profilaktykę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez swoje akcje, 
programy, czy działania, starają dotrzeć do jak największej liczby 
uczestników ruchu drogowego, tj. rowerzystów, motocyklistów, 
kierowców oraz pieszych, kierując swoje uczestników ruchu 
drogowego jaki do dorosłych, czy seniorów. 
„Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”, to 
autorski program edukacyjno-profilaktyczny Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach, skierowany jest do dzieci w wieku 6-7 lat, 
uczniów klas pierwszych katowickich Szkół Podstawowych. 
Program powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół, które 
ogromny nacisk kładą na uczniów pierwszych klas, po raz pierwszy 
samodzielnie uczących się chodzić do szkoły. 
W ramach programu przeszkolonych zostało 900 dzieci, uczniów 
pierwszych klas szkoły podstawowej. 
„NA KOLE bezpieczne i zdrowo” to działania skierowane do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Domu Dziecka „Stanica” 
w Katowicach. Uczestnicy spotkania zapoznawali się z różnymi 
sytuacjami na drodze oraz uczyć się prawidłowych zachowań. 
Policjanci przypomnieli zasady ruchu drogowego, niezbędne do 
prawidłowego poruszania się na rowerze, przeprowadzili egzamin 
teoretyczny na kartę rowerową. Po teorii dzieci przystąpiły do 
praktyki, czyli przejazdu po specjalnie przygotowanym torze 
rowerowym. Zwieńczeniem akcji „NA KOLE bezpieczne 
i zdrowo”, był przejazd wyznaczonymi trasami rowerowymi 
z członkami Stowarzyszenia „Rowerowe Katowice” oraz pokaz 
i nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
przeprowadzony przez strażaków ochotników z Ochotniczej Straży 
Pożarnej Kostuchna. Na zakończenie wychowankowie otrzymali 
odblaski, zwiększające ich widoczność, a co za tym idzie 
bezpieczeństwo na drodze.
W ramach szeroko rozumianej profilaktyki w ruchu drogowym 
katowiccy funkcjonariusze prowadzili cykl programów 
edukacyjnych, które będą kontynuowane w roku bieżącym, min:
- Świeć przykładem nie łysiną. Akcja miała na celu eliminację 
samochodów poruszających się na tzw. „łysych” oponach, na 
których szybciej można wpaść w poślizg i doprowadzić do 
zdarzenia drogowego.
- Przełącz się bądź widoczny. 28 października 2016 roku, 
katowiccy policjanci przeprowadzili akcję, pt. „Przełącz się bądź 
widoczny”. Działania miały na celu uświadamianie kierującym jak 
ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest sprawne 
i prawidłowe oświetlenie pojazdów.
- Dzień bez samochodu. 22 września 2016 roku, katowiccy 
policjanci włączyli się w obchody „ I Katowickich Dni 
Zrównoważonego Transportu” w ramach „Dnia bez samochodu”. 
Można było skorzystać z wielu atrakcji takich jak: rowerowe gry 
i zabawy, pokazy służb medycznych i szkolenie z pierwszej 
pomocy, a także zawody – rowerowy slalom dla dorosłych i sprint 
na rowerach stacjonarnych.
- Zebra nie błądzi. Koniec marca ukierunkowany był na 
bezpieczeństwo pieszych jako niechronionego uczestnika ruchu 
drogowego. Z związku z powyższym katowiccy policjanci pojawili 
się na przejściach dla pieszych naszego miasta z akcją 
profilaktyczną „Żeby Święta były bezpieczne – zebra wychodzi na 
pasy” – „Zebra nie błądzi”. Przedmiotowa akcja była organizowana 
przez firmę UNISTOP, a jej celem było zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych oraz sprawdzenie, czy piesi podczas 
przechodzenia przez szczególnie niebezpieczne przejścia dla 
pieszych, podnoszą rękę by zasygnalizować swój zamiar 
kierowcom.

3. Organizacja i współorganizacja imprez/akcji przedsięwzięć 
promujących bezpieczeństwo.
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W roku 2016 Ośrodek wspierał Komendę Miejską Policji 
i Fundację „Podaruj Niedzielę” w realizacji programu 
profilaktycznego „MOCnaTY”, który powstał w trosce 
o bezpieczeństwo kobiet i dzieci doznających różnych form 
przemocy i wykorzystania. W ramach programu pracownicy 
Ośrodka zostali przeszkoleni z samoobrony i pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

4. Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę ludności.
W ramach przeprowadzanych akcji prewencyjno-profilaktycznych 
drukowane były materiały promocyjne.
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Tabela nr 2
Informacja finansowa

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTEPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA 
OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W 2016 R.

PlanNr 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 170 000 170 000 169 913,65 169 913,65 99,95%

2300-99 170 000 170 000 169 913,65 169 913,65 99,95%

Zrealizowano zgodnie z porozumieniem.

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

75403 2300 28 000 28 000 27 556,02 27 556,02 98,41%

2300-99 28 000 28 000 27 556,02 27 556,02 98,41%

Zrealizowano zgodnie z porozumieniem.

I.2.1 Ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Katowice 
dla funkcjonariuszy SM za ujawnienie sprawców 
tworzenia nielegalnych wysypisk odpadów 
i odprowadzania nieczystości do rzek i cieków 
wodnych, dewastacji i wybryków huligańskich oraz 
strażników usuwających wraki pojazdów, pojazdy 
nieużytkowane i dewastujące obszary zielone.

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

Zadanie zrealizowano.

II.4.3 Realizacja V edycji projektu „Bezpieczne Wakacje – 
Bezpieczna Woda”. 

75416 6 000 5 547 5 543,57 5 543,57 99,94%

4190 1 000 982 981,40 981,40 99,94%

DKSM W/1/16 z 01-06-2016 r.; IW KSM z 09-09-
2016 r.; DKSM W/2/16 z 08-09-2016 r.

4210 4 000 3 565 3 564,21 3 564,21 99,98%

4300 1 000 700 700,00 700,00 100,00%

Zadanie zrealizowano. 4430 0 300 297,96 297,96 99,32%

II.4.4 Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych 
oraz zakup sprzętu na potrzeby programów 
profilaktycznych realizowanych przez SM.

75416 22 500 22 500 22 498,50 22 498,50 99,99%

4210 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano. 4300 2 500 2 500 2 498,50 2 498,50 99,94%

II.4.5 Gry terenowe ze SM. 75416 5 000 5 453 5 437,08 5 437,08 99,71%

DKSM W/2/16 z 08-09-2016 r.; IW KSM z 09-09-
2016 r.;

4190 1 000 2 822 2 816,46 2 816,46 99,80%

4210 1 000 331 320,62 320,62 96,86%

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 4300 3 000 2 300 2 300,00 2 300,00 100,00%

II.5.1 Finansowanie miejskich programów 
profilaktycznych „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel 
Sznupka”,"Bezpieczny gimnazjalista", "Bezpieczna 
młodzież".

85154 35 000 34 973 34 965,09 34 965,09 99,98%

4190 10 000 10 000 9 993,97 9 993,97 99,94%

4210 7 700 2 103 2 102,18 2 102,18 99,96%

IS ZK/7/2016 z 23-05-2016; DS W/WZK/5/2016 
z 23-05-2016; DS W/WZK/9/2016 z 04-11-2016;

4300 17 000 22 870 22 868,94 22 868,94 100,00%

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

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

85154 35 000 34 924 34 918,15 34 918,15 99,98%

DS W/WZK/5/2016 z 23-05-2016; 4300 34 500 34 924 34 918,15 34 918,15 99,98%

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 4430 500 0 0,00 0,00 0,00%

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

85154 10 000 10 103 10 103,00 10 103,00 100,00%

4190 3 500 3 500 3 500,00 3 500,00 100,00%

4210 1 200 1 227 1 227,00 1 227,00 100,00%

IS ZK/7/2016 z 23-05-2016; DS W/WZK/5/2016 
z 23-05-2016;

4300 5 000 5 130 5 130,00 5 130,00 100,00%

Zadanie zrealizowano. 4430 300 246 246,00 246,00 100,00%

75495 6 200 6 200 6 195,22 6 195,22 99,92%

4190 3 000 3 000 2 995,26 2 995,26 99,84%

DS W/WZK/5/2016 z 23-05-2016;

4210 2 200 1 830 1 829,96 1 829,96 100,00%

Zadanie zrealizowano zgodnie z  planem. 4300 1 000 1 370 1 370,00 1 370,00 100,00%

Id: D5073139-36AF-4004-9C9B-04C37BF18C09. Podpisany Strona 25



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

75412 3 000 3 000 2 968,81 2 968,81 98,96%

4190 2 900 2 900 2 871,00 2 871,00 99,00%

Zadanie zrealizowano. 4210 100 100 97,81 97,81 97,81%

II.5.5 Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych Miasta 
Katowice w roku szkolnym 2015/2016

75412 2 500 2 500 2 433,20 2 433,20 0,00%

4190 2 500 2 500 2 433,20 2 433,20 0,00%

Zadanie wykonano.

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

75412 2 000 2 000 1 997,39 1 997,39 99,87%

4190 2 000 2 000 1 997,39 1 997,39 99,87%

Zadanie zrealizowano.

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

75412 30 000 30 000 29 233,37 29 233,37 97,44%

4190 6 000 6 000 6 000,00 6 000,00 100,00%

4210 1 250 1 250 483,38 483,38 38,67%

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 4300 22 750 22 750 22 749,99 22 749,99 100,00%

II.5.8 Wsparcie Szkoły Policji w Katowicach 
w organizacji przedsięwzięć promujących 
bezpieczeństwo. 

75403 2300 2 000 2 000 2 000,00 2 000,00 100,00%

2300-99 2 000 2 000 2 000,00 2 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.

II.5.9 Wsparcie organizacji obchodów 140-lecia powstania 
OSP Szopienice, 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 2016 w KMP w Katowicach.

75404 2300 10 000 10 000 9 979,00 9 979,00 99,79%

2300-99 10 000 10 000 9 979,00 9 979,00 99,79%

Zadanie zrealizowano.

II.5.11 Współfinansowanie programu profilaktycznego 
"Bezpieczna droga do szkoły". Zakup materiałów 
edukacyjnych, promocyjnych oraz sprzętu na 
potrzeby organizacyjne

75404 2300 9 000 9 000 8 999,85 8 999,85 100,00%

2300-99 9 000 9 000 8 999,85 8 999,85 100,00%

Zadanie zrealizowano zgodnie z  planem.

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

75404 2300 15 000 8 500 8 440,80 8 440,80 99,30%

IS ZK/6/2016 z 25-04-2016; 2300-99 15 000 8 500 8 440,80 8 440,80 99,30%

Zadanie zrealizowano zgodnie z  planem.

II.5.13 Program profilaktyczno-prewencyjny "MOC - dla 
kobiet"

75404 2300 15 000 15 000 14 979,12 14 979,12 99,86%

2300-99 15 000 15 000 14 979,12 14 979,12 99,86%

Zadanie zrealizowano zgodnie z  planem.

II.5.14 Program profilaktyczny Florek w małej strażnicy 75495 4300 25 000 25 000 24 840,00 24 840,00 99,36%

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

II.5.15 Wsparcie organizacji obchodów Święta Wojska 
Polskiego. 

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

Zadanie zrealizowano.

II.5.16 Zawody pożarnicze OSP. 75412 11 000 11 000 10 881,16 10 881,16 98,92%

4190 6 000 6 000 5 881,16 5 881,16 0,00%

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

II.5.17 Szkolenie z obsługi defibrylatorów. 75495 8 000 8 000 6 765,00 6 765,00 84,56%

4300 7 200 7 200 6 270,00 6 270,00 0,00%

Zadanie zrealizowano. 4700 800 800 495,00 495,00 0,00%

II.5.18 Finansowanie działań w ramach programu 
"Profilaktyki rówieśniczej" w Katowicach

75404 2300 0 6 500 6 499,28 6 499,28 99,99%

IS ZK/6/2016 z 25-04-2016; 2300-99 0 6 500 6 499,28 6 499,28 99,99%

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

III.1.1 Remont pomieszczeń socjalnych w obiektach KM 
PSP i JRG.

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

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

III.2.1 Zakup  telewizora (55 cali) do Sali odpraw i pokoju 
odpraw Komendanta Miejskiego Policji wraz z 3 
tabletami oraz doposażenie ww. pokoi 

75404 40 000 30 806 27 427,77 27 427,77 89,03%
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w klimatyzatory przenośne.

IS ZK/14/2016 04-11-2016; 2300-99 25 000 15 806 15 805,50 15 805,50 100,00%

Zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem. 6170-05 15 000 15 000 11 622,27 11 622,27 77,48%

III.2.2 Zakup pojazdów służbowych dla KMP 
w Katowicach (zakup pojazdów oznakowanych 
i nieoznakowanych) 50/50. 

75404 6170 245 000 245 000 242 597,25 242 597,25 99,02%

6170-05 245 000 245 000 242 597,25 242 597,25 99,02%

Zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem. 
Kupiono 8 pojazdów.

III.2.3 Zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do 
rejestracji dla KMP.

75404 6170 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00%

6170-05 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.

III.2.4 Zakup parawanu dla referatu techniki kryminalistyki 
KMP w Katowicach. Zakup niszczarki oraz baterii 
i akumulatorów do urządzeń użytkowanych przez 
KMP w Katowicach

75404 2300 2 900 2 900 2 897,60 2 897,60 99,92%

Zmiana porozumienia. 2300-99 2 900 2 900 2 897,60 2 897,60 99,92%

Zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem.

III.2.5 Zakup zestawu akumulatorowo-diodowego 
z agregatem prądotwórczym dla KMP.

75404 6170 9 000 9 000 7 416,90 7 416,90 82,41%

6170-05 9 000 9 000 7 416,90 7 416,90 82,41%

Zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem.

III.2.6 Zakup materiałów biurowych i promocyjnych KMP. 75404 2300 8 000 8 000 7 902,94 7 902,94 98,79%

2300-99 8 000 8 000 7 902,94 7 902,94 98,79%

Zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem.

III.2.7 Zakup ogniw fotowoltanicznych, pompy ciepła 
stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz sprzętu 
specjalistycznego i urządzeń socjalno-biurowych.

75411 6060 300 000 300 000 299 999,01 299 999,01 100,00%

zakup ogniw fotowoltaicznych 80 000 57 652 57 652,00 57 652,00

zakup pompy ciepła stacjonarnego agregatu 
prądotwórczego

175 000 94 425 94 424,64 94 424,64

zakup sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno-
biurowych

45 000 147 923 147 922,37 147 922,37

IW KM PSP z 07-09-2016; ZMPK 1037/2016 
z 28-09-2016; IW KM PSP z 04-10-2016;
Zadanie zrealizowano.

III.2.8 Opłata za media: energia elektryczna, gaz dla KM 
PSP.

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

Zadanie wykonano.

III.2.9 Opłata za paliwo do samochodów ratowniczych dla 
KM PSP. 

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

Zadanie zrealizowano.

III.2.10 Doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące 
poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej 
i wyposażenia osobistego.

75411 6060 230 000 230 000 230 000,00 230 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.

III.2.11 Naprawa i remont sprzętu p. poż. oraz placów 
ćwiczeń a także pomieszczeń OSP.

75412 4270 20 000 20 000 19 999,65 19 999,65 100,00%

4270-03 20 000 20 000 19 999,65 19 999,65 100,00%

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.

III.2.12 Doposażenie OSP w umundurowanie, sprzęt 
i materiały do realizacji zadań statutowych.

75412 4210 25 000 18 000 17 997,73 17 997,73 99,99%

ZPM 742/2016 z 29-03-2016;

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.

III.2.13 Wyposażenie OSP Szopienice po remoncie. 75412 4210 50 000 50 000 49 980,35 49 980,35 99,96%

Zadanie zrealizowano.

III.2.14 Zakup fotopułapek dla SM. 75416 4210 4 400 4 400 4 368,30 4 368,30 99,28%

Zadanie wykonano.

III.2.15 Zakup samochodu służbowego dla SM 
przystosowanego do przewożenia osób ujętych, 
nietrzeźwych lub bezdomnych.

75416 6060 225 000 180 687 180 687,00 180 687,00 0,00%

ZPMK 969/2016 z 29-07-2016;

Zadanie wykonano.

III.2.16 Zakup zestawów mikrogłośnik standardowy dla 
stacji nasobnej SM.

75416 4210 2 500 2 500 2 419,98 2 419,98 96,80%
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Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.

III.2.17 Przebudowa obiektu na potrzeby Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. Kilińskiego 
9

75404 6170 1 000 000 1 000 000 0,00 0,00 0,00%

6170-04 1 000 000 1 000 000 0,00 0,00 0,00%

Zadanie w trakcie ustalania ostatecznej lokalizacji. 
Przeniesione do realizacji w latach 2018-2021

III.2.18 Budowa boiska sportowego na terenie JRG nr II 
w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189.

75411 6050 450 000 450 000 449 525,18 449 525,18 99,89%

Zadanie zrealizowano.

III.2.19 Wykonanie sztandaru dla OSP Szopienice. 75412 6050 0 7 000 6 621,10 6 621,10 94,59%

ZPM 742/2016 z 29-03-2016;

Zadanie zrealizowano.

III.2.20 Zakup samochodu specjalnego z drabiną dla JRG 
I w Katowicach Szopienicach.

75411 6060 0 1 500 000 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

ZPM 759/2016 z 08-04-2016;

Zadanie zrealizowano.

III.2.21 Zakup służbowego samochodu osobowego 
oznakowanego dla SM

75416 6060 0 97 775 97 775,00 97 775,00 100,00%

ZPM 969/2016 z 29-07-2016;

Zadanie zrealizowano.

III.2.22 Zakup latarek na potrzeby Wydziału ruchu 
Drogowego KMP w Katowicach

75404 2300 0 9 194 8 900,03 8 900,03 96,80%

IS ZK/14/2016 z 04-11-2016; 2300-99 0 9 194 8 900,03 8 900,03

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 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.

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

75411 3040 70 000 70 000 70 000,00 70 000,00 100,00%

Zadanie zrealizowano.

IV.4 Materiały popularyzujące bezpieczeństwo i ochronę 
ludności.

75495 5 000 5 000 4 996,89 4 996,89 99,94%

4170 0 2 500 2 500,00 2 500,00

DS W/WZK/4/2016 z 25-04-2016; ZPM 908/2016 
z 29-06-2016

4190 3 000 2 500 2 496,89 2 496,89

Zadanie zrealizowano wg potrzeb. 4300 2 000 0 0,00 0,00

RAZEM: 2 000 000 3 553 462 3 542 148,52 3 542 148,52 99,68%

W tym: rezerwa celowa 2 000 000 2 000 000

dodatkowe środki 1 500 000

środki dodatkowe ze SM 53 462

środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. – 
nie są ujęte w podsumowaniu.

80 000 80 000

środki ujęte w WPF/WPI - nieujęte w podsumowaniu 1 450 000 1 450 000

Id: D5073139-36AF-4004-9C9B-04C37BF18C09. Podpisany Strona 28




