Uchwała Nr XXXVIII/956/2005
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 22 grudnia 2005 roku.
w sprawie: przyjęcia Programu „Bezpieczne Gliwice” w latach 2006-2009.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12 pkt 9b, art. 92 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz 1592 z 2001 r.), na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:
§1
1. Przyjąć do realizacji Program „Bezpieczne Gliwice” w latach 2006-2009, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania stosownych zmian w realizacji Programu na podstawie
bieżących analiz stanu bezpieczeństwa miasta.
3. Zobowiązać Prezydenta Miasta do uwzględniania w projektach budżetu miasta środków finansowych
na realizację Programu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

do uchwały Nr XXXVIII/956/2005
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Program „Bezpieczne Gliwice”
w latach 2006 – 2009
I. ZAŁOŻENIA
Program “Bezpieczne Gliwice” jest programem stałej, długofalowej współpracy instytucji (w tym samorządu,
służb, inspekcji, straży i pomocy społecznej) oraz organizacji społecznych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom
i patologiom społecznym występujących na terenie miasta.
Płaszczyzną działania jest:
a) wypracowanie stałej formuły współpracy zezwalającej na realizację programu,
b) stworzenie stałych mechanizmów koordynujących funkcjonowanie wszystkich służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny,
c) uzyskanie gwarancji, iż powyższe formy działania zezwolą na skuteczniejsze wykorzystywanie sił i środków
zaangażowanych w zapobieganie zagrożeniom.
II. CELE
1. Ograniczenie przestępczości.
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i poprawa jakości życia.
III. KIERUNKI DZIAŁAŃ
1. Zapobieganie i ograniczanie najbardziej uciążliwych przestępstw.
Przedsięwzięcia do realizacji
a) Stałe usprawnianie współpracy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia
Ratunkowego, Centrum Ratownictwa oraz innych podmiotów ochraniających zdrowie i mienie mieszkańców,
w zakresie wzajemnego informowania i reagowania,
b) Rozbudowa systemu monitoringu w newralgicznych miejscach o dużej liczbie przestępstw,
c) Zorganizowanie szkoleń w zakresie podstaw bezpiecznego zachowania się, samoobrony oraz pierwszej
pomocy przedmedycznej,
d) Akcje edukacyjno-informacyjne poprzez opracowanie i kolportaż ulotek oraz innych materiałów prewencyjnych,
a także nagłaśnianie bezpiecznych zachowań poprzez lokalne radia i prasę,
e) Umieszczenie plansz ostrzegawczych w miejscach dużych skupisk ludzi (targi, giełda samochodowa itp.),
f) Znakowanie telefonów komórkowych - zakup urządzeń do znakowania i do odczytywania zapisów w świetle
ultrafioletowym,
g) Propagowanie zabezpieczeń technicznych poprzez agencje ochrony mienia.
Instytucje biorące udział
-

Samorząd Miasta Gliwice,
KM Policji w Gliwicach,
KM PSP w Gliwicach,

2.

Straż Miejska w Gliwicach,
Centrum Ratownictwa Gliwice,
Żandarmeria Wojskowa,
Agencje ochrony mienia,
Środki przekazu.
Przeciwdziałanie kradzieżom samochodów.

Przedsięwzięcia do realizacji
a)Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
b)Propagowanie montowania systemów GPS w samochodach należących do firm, przedsiębiorstw i osób
prywatnych,
c)Akcje informacyjno-edukacyjne poprzez kolportaż ulotek oraz informowanie
w lokalnych mediach,
d)Kontrola prawidłowego prowadzenia działalności handlowej przez podmioty oferujące do sprzedaży używane
części samochodowe na terenie giełdy samochodowej.
Instytucje biorące udział
3.

Samorząd Miasta Gliwice,
KM Policji w Gliwicach,
Straż Miejska w Gliwicach,
Centrum Ratownictwa Gliwice – obserwacja wizyjna,
Organizator Giełdy Samochodowej,
Firmy dystrybuujące samochodowe systemy zabezpieczeniowe,
Salony samochodowe,
Komisy samochodowe.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa imprez masowych.

Przedsięwzięcia do realizacji
a) Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego (z uwzględnieniem okolic obiektów sportowych),
b) Objęcie szczególnym nadzorem (w formie patrolowania) okolic dyskotek i klubów nocnych w czasie trwania
imprez masowych.
Instytucje biorące udział
-

Samorząd Miasta Gliwice,
KM Policji w Gliwicach,
Straż Miejska w Gliwicach,
Centrum Ratownictwa Gliwice – obserwacja wizyjna,
Kluby sportowe, agencje zajmujące się organizacją imprez.

4.

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Przedsięwzięcia do realizacji
a) Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
b) Akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do użytkowników dróg z udziałem mediów,
c) Utrzymywanie dróg, w tym dojazdowych, pożarowych w stanie umożliwiających bezpieczny przejazd i dojazd
do szczególnie zagrożonych obiektów poprzez nadzór i kontrolę ich stanu oraz przejezdności.
Instytucje biorące udział
5.

Samorząd Miasta Gliwice,
KM Policji w Gliwicach,
KM PSP w Gliwicach,
Straż Miejska w Gliwicach,
Zarząd Dróg Miejskich,
Centrum Ratownictwa Gliwice – obserwacja wizyjna.
Działania profilaktyczne o charakterze wiktymologicznym (ukierunkowane na zmniejszenie strachu

przed staniem się ofiarą przestępstwa).
Przedsięwzięcia do realizacji
a) Działania informacyjno-edukacyjne o zagrożeniach i ich unikaniu skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży,
b) Dyżury Policji w „Punkcie Pomocy Ofiarom Przestępstw”,
c) Wydanie broszur informacyjnych dla ofiar przemocy w ramach realizacji programu Policji „Niebieskie karty”.
Instytucje biorące udział
-

Samorząd Miasta Gliwice,
KM Policji w Gliwicach,
Straż Miejska w Gliwicach,
Środki przekazu,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminny Telefon Zaufania,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
Miejska Izba Wytrzeźwień,
Placówki oświatowe.

6.
Działania profilaktyczne na rzecz szybkiego reagowania w przypadkach katastrof i wydarzeń
nadzwyczajnych.
Przedsięwzięcia do realizacji
a) Ograniczenie zasięgu zagrożeń poprzez wypracowanie metod kierowania działaniami podmiotów biorących
udział w akcji ratowniczej, ewakuacji ludności,
b) Prowadzenie na stronach internetowych Centrum Ratownictwa informacji na temat skuteczności działania
„Patroli mieszanych”,
c) Popularyzowanie zasad zachowania się w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.
Instytucje biorące udział
7.

Samorząd Miasta Gliwice,
KM Policji w Gliwicach,
KM PSP w Gliwicach,
Ochotnicze Straże Pożarne,
Pogotowie Ratunkowe,
Szpital Nr 1 – Szpitalny Oddział Ratunkowy,
Straż Miejska w Gliwicach,
Żandarmeria Wojskowa,
Centrum Ratownictwa Gliwice,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Inne podmioty.
Współpraca z mieszkańcami.

Przedsięwzięcia do realizacji
a) Organizowanie spotkań z mieszkańcami i prelekcji kształtujących właściwe zasady postępowania w sytuacjach
zagrożenia przestępczością,
b) Prowadzenie programu „Współzawodnictwa dzielnicowych” na najlepszego dzielnicowego roku,
c) Zamieszczenie i bieżąca aktualizacja informacji w internecie o telefonach wszystkich służb dbających
o bezpieczeństwo w mieście (strony: Centrum Ratownictwa Gliwice, Urzędu Miejskiego w Gliwicach),
d) Umieszczenie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wykazu imiennego dzielnicowych
oraz podległych im ulic,
e) Organizowanie otwartych spotkań z udziałem Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej na temat problemów
bezpieczeństwa w określonym rejonie,
f) Prowadzenie przez Policję w okresie letnim akcji „Bezpieczne wakacje”,
g) Promocja służb ratowniczych podczas organizowania imprez i festynów.
Instytucje biorące udział
-

Samorząd Miasta Gliwice,

-

KM Policji w Gliwicach,
KM PSP w Gliwicach,
Straż Miejska w Gliwicach,
Centrum Ratownictwa Gliwice.

8. Działania podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Przedsięwzięcia do realizacji
a) Organizacja imprez prewencyjnych oraz konkursów dla dzieci i młodzieży (m.in. „Odblaskowy pierwszak”, „To
nie żarty – ostrożność nigdy nie zawadzi”, „Woda – Bezpieczeństwo - Ja”),
b) Opracowanie i kolportaż książeczek oraz materiałów profilaktycznych
w ramach programu skierowanego do najmłodszych pt. „Czy psy muszą gryźć”,
c) Wydanie książeczek profilaktycznych dla dzieci pt.: „Ja, Rower i Przepisy”, „Narkotykowe dylematy”, „Zima”,
d) Działania profilaktyczne i prewencyjne na terenie placówek oświatowych
w porozumieniu z ich dyrekcją (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), w tym:
- spotkania Policja – kierownictwo placówek oświatowych (wymiana informacji o przestępstwach i sposobach ich
unikania),
- realizacja Programu „Strażnik Szkolny”,
- szkolenie uczniów o sposobach zachowania się w przypadku zagrożeń przestępstwem, dystrybucją, pożarem,
itp.,
- zakup materiałów biurowych, gadżetów edukacyjnych, drobnych nagród motywacyjnych, które będą
wykorzystywane w prowadzonych blokach programowych w ramach strategii profilaktycznej „Bezpieczna szkoła”,
- szkolenia dla nauczycieli i rodziców (narkotyki – narkomania, sekty),
- zakup testerów /informatorów/ w ramach profilaktyki przeciwnarkotykowej adresowanej do rodziców
i nauczycieli.
Instytucje biorące udział
9.

Samorząd Miasta Gliwice,
KM Policji w Gliwicach,
KM PSP w Gliwicach,
Straż Miejska w Gliwicach,
Kuratorium Oświaty - Delegatura Gliwice,
Szkoły i wyższe uczelnie,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Promocja programu „Bezpieczne Gliwice”.

Przedsięwzięcia do realizacji
a)
b)

Organizacja i zabezpieczenie techniczne (sprzęt, nagrody) konkursów:
znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa,
konkursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
zawody pływackie,
rajdy rowerowe.
Zawody i ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Instytucje biorące udział
-

Samorząd Miasta Gliwice,
KM Policji w Gliwicach,
Straż Miejska w Gliwicach,
KM PSP w Gliwicach,
Centrum Ratownictwa Gliwice,
Ochotnicze Straże Pożarne,
Środki przekazu.

Planowane koszty realizacji
Programu „Bezpieczne Gliwice” w latach 2006-2009

Lp. Rodzaj kosztów
1
2
1. Zorganizowanie szkoleń w zakresie
podstaw bezpiecznego zachowania się,
samoobrony oraz pierwszej pomocy
przedmedycznej.
2. Opracowanie i kolportaż ulotek oraz innych
materiałów prewencyjnych.
3. Zakup urządzeń do znakowania i do
odczytywania zapisów w świetle
ultrafioletowym.
4. Nagrody dla najlepszych dzielnicowych program „Współzawodnictwa
dzielnicowych” .
5. Organizacja imprez prewencyjnych oraz
konkursów dla dzieci
i młodzieży.
6. Wydanie książeczek oraz materiałów
edukacyjno-profilaktycznych skierowanych
do dzieci i młodzieży.
7. Zakup materiałów biurowych, gadżetów
edukacyjnych, drobnych nagród
motywacyjnych.
8. Zakup testerów /informatorów/ w ramach
profilaktyki przeciwnarkotykowej.
9. Organizacja i zabezpieczenie techniczne
(sprzęt, nagrody) konkursów.
RAZEM:

2006
3
5.000,00 zł

2007
4
5.000,00 zł

2008
5
5.000,00 zł

2009
6
5.000,00 zł

8.000,00 zł

8.000,00 zł

8.000,00 zł

8.000,00 zł

2.000,00 zł

-

-

-

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

30.000,00 zł

30.000,00 zł

30.000,00 zł

30.000,00 zł

15.000,00 zł

15.000,00 zł

15.000,00 zł

15.000,00 zł

5.000,00 zł

5.000,00 zł

5.000,00 zł

5.000,00 zł

4.000,00 zł

4.000,00 zł

4.000,00 zł

4.000,00 zł

10.000,00 zł

10.000,00 zł

10.000,00 zł

10.000,00 zł

82.000,00 zł

80.000,00 zł

80.000,00 zł

80.000,00 zł

