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Projekt

UCHWAŁA NR VII/.../19
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 - 2023
Na podstawie art. 12 pkt 9 b w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie
powiatowym
(Dz. U.
z 2019 r.
poz. 511),
po
spełnieniu
wymogów
art. 38 a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy – Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach, po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego,
Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
„Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w Tychach na lata 2019 – 2023”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Prezydenta Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr VII/…/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
MIEJSKI PROGRAM
ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W TYCHACH
NA LATA 2019 – 2023
I.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TYCHACH

Lp.

Zamierzony cel

1
I.

2
Spowodowanie
wzrostu poczucia
bezpieczeństwa
wśród mieszkańców
przebywających
w miejscach
publicznych
oraz w miejscu
zamieszkania

II.

Ograniczenie liczby
przestępstw
i wykroczeń w
mieście

Wyszczególnienie zadań

Sposób realizacji

Podmioty
współdziałające

3
1. Zwiększanie ilości patroli
kierowanych do służby na
terenie miasta
2. Kampania informacyjna za
pomocą środków
masowego przekazu
3. Spotkania funkcjonariuszy
z obywatelami
4. Utrzymanie spadku
dynamiki przestępstw
o charakterze kryminalnym
przy jednoczesnym
wzroście wskaźników
wykrycia

4
1. Dyslokowanie patroli zgodnie
z oczekiwaniami społeczności
lokalnej
2. Organizowanie wspólnych patroli z
funkcjonariuszami Straży Miejskiej
3. Zawieranie porozumień ze Szkołą
Policji, Urzędem Miasta na
finansowanie dodatkowych służb
4. Zapotrzebowanie policjantów
Oddziałów Prewencji do pełnienia
służby na terenie podległym KMP
Tychy
5. Informowanie obywateli o
działaniach policyjnych
6. Dyżury dzielnicowych na terenie
podległych im rejonów służbowych
7. Podejmowanie wspólnych działań
w środkach komunikacji publicznej

5
Straż Miejska
w Tychach

1. Cotygodniowa analiza
stanu bezpieczeństwa
celem kierowania
funkcjonariuszy w rejony
najbardziej zagrożone.

1. Bieżąca i natychmiastowa reakcja
na wzrost przestępczości
w którymkolwiek rejonie miasta
poprzez kierowanie tam
zwiększonej ilości policjantów

Straż Miejska
w Tychach

Terminy
realizacji

Źródła
finansowania

6
Na
bieżąco

7
Budżet KMP Tychy
Budżet miasta
Tychy

Zarządcy
nieruchomości

Budżety organizacji
pozarządowych i
społecznych

Organizacje
społeczne i
porządkowe

Dotacje
Służby ochrony
Straż Leśna
Straż Rybacka

Zarządcy
nieruchomości

Na
bieżąco

Budżet KMP Tychy
Budżet miasta
Tychy
1
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III.

Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu drogowym

2. Narady dyslokacyjne
mające na celu omówienie
stanu bezpieczeństwa
i reakcji na zdarzenia
3. Kampanie informacyjne
kierowane do obywateli i
informujące o bieżących
zagrożeniach
4. Kierowanie patroli
nieumundurowanych w
miejsca szczególnie
zagrożone
5. Eliminowanie wybryków
chuligańskich i wykroczeń
szczególnie uciążliwych
6. Obserwacje miejsc
szczególnie narażonych na
działania przestępcze

2. Omawianie stanu bezpieczeństwa
na naradach z udziałem
kierownictwa Straży Miejskiej
w Tychach
3. Informowanie za pomocą strony
internetowej o zagrożeniach i
sposobach zabezpieczenia się
przed nimi
4. Informowanie o zagrożeniach i
sposobach zabezpieczenia się
przed nimi za pośrednictwem
lokalnych środków masowego
przekazu tj. (gazeta Twoje Tychy,
gazetka TSM Oskard, radio
Express)
5. Bezwzględne karanie sprawców
wykroczeń szczególnie uciążliwych
6. Inspirowanie podmiotów poza
policyjnych do działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa
7. Bieżąca wymiana informacji ze
społeczeństwem o zagrożeniach
występujących na terenie miasta
Tychy przy pomocy aplikacji
„Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa, eliminowanie
potwierdzonych zagrożeń

1. Aktywizacja działań na
rzecz poprawy
bezpieczeństwa pieszych
uczestników ruchu
drogowego
2. Aktywizacja działań na
rzecz poprawy
bezpieczeństwa
rowerzystów
3. Zapewnienie optymalnej

1. Realizacja założeń zawartych w
„Planie działań Policji woj.
śląskiego na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
w latach 2017-2020” i dokumentach
opracowanych na kolejne lata
2. Realizacja założeń zawartych w
„Miejskim programie działań Policji
na rzecz bezpieczeństwa pieszych
na lata 2018-2020” i dokumentach

Budżety organizacji
pozarządowych i
społecznych

Organizacje
społeczne i
porządkowe

Dotacje

Służby ochrony

Straż Miejska
w Tychach
Wydział Komunikacji
UM Tychy

Na
bieżąco

Budżet KMP Tychy
Budżet miasta
Tychy

Miejskie Centrum
Oświaty w Tychach

Budżety organizacji
pozarządowych i
społecznych

MZUiM Tychy

Dotacje
2
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liczby policjantów ruchu
drogowego pełniących
bezpośrednio służbę na
drogach
4. Ograniczenie liczby
wypadków drogowych ze
skutkiem śmiertelnym
5. Ograniczenie liczby
nietrzeźwych kierujących
6. Bieżące monitorowanie
oraz zmiany w
infrastrukturze drogowej
7. Promocja bezpiecznych
zachowań na drodze

IV.

Ograniczenie
patologii
społecznych,
szczególnie wśród
nieletnich

opracowanych na kolejne lata
3. Realizacja założeń zawartych w
„Miejskim programie działań Policji
na rzecz bezpieczeństwa
rowerzystów na lata 2018-2020” i
dokumentach opracowanych na
kolejne lata
4. Bieżące kontrole w ruchu
drogowym, udział w działaniach:
krajowych, wojewódzkich i
własnych
5. Udział w komisjach
bezpieczeństwa ruchu drogowego
6. Cykliczne lustracje dróg,
7. Przedsięwzięcia profilaktyczne
promujące bezpieczeństwo w ruchu
drogowym

1. Wykrywanie popełnionych
1. Wykrywanie popełnionych przez
czynów karalnych i
nieletnich czynów karalnych
ujawnianie nieletnich
i ujawnianie ich sprawców oraz
sprawców
ujawnianie nieletnich zagrożonych
2. Ściganie sprawców
demoralizacją realizowane poprzez
przestępstw i wykroczeń
prowadzenie rozpoznania
popełnionych na szkodę
środowisk nieletnich i rodzin
małoletnich lub wspólnie z
dysfunkcyjnych, co do których
nieletnimi
istnieje podejrzenie występowania
3. Ujawnianie źródeł
zjawisk takich jak: przestępczość,
demoralizacji i
narkomania, alkoholizm,
przestępczości nieletnich
prostytucja, przemoc w rodzinie,
4. Ujawnianie i
żebractwo, przynależność do
rozpoznawanie przypadków
subkultur
zaniedbań opiekuńczo2. Podejmowanie działań
wychowawczych
profilaktycznych w zakresie
i podejmowania czynności
zapobiegania demoralizacji
w stosunku do małoletniego
i przestępczości nieletnich oraz
oraz jego rodziców lub
przeciwdziałania negatywnym
opiekunów prawnych
zjawiskom występującym wśród

Stowarzyszenie
Sportowe NOL
Tychy
Portal internetowy
112 Tychy

Urząd Miasta w
Tychach

Na
bieżąco

Budżet KMP Tychy

MOPS Tychy

Budżet miasta
Tychy

Placówki oświatowe
na terenie miasta
Tychy

Budżety organizacji
pozarządowych i
społecznych

Sąd Rodzinny i
Nieletnich w
Tychach,

Dotacje

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Tychach,
Młodzieżowe
Ośrodki Socjoterapii;
3
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5. Przekazywanie do sądu
rodzinnego informacji i
materiałów w sprawach
małoletnich i nieletnich,
6. Współdziałanie w
niniejszym zakresie
z instytucjami i
organizacjami zajmującymi
się problematyką
małoletnich i nieletnich

V.

Ograniczenie
przemocy w rodzinie

małoletnich, które realizowane są
w szczególności przez
 udział w spotkaniach
z małoletnimi, rodzicami,
pedagogami oraz
przedstawicielami innych
podmiotów zajmujących się
problematyką zapobiegania
patologii społecznej,
w tym przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości
nieletnich oraz negatywnym
zjawiskom występującym wśród
małoletnich, podczas których
omawiane są sprawy związane
z zasadami bezpieczeństwa
dzieci,
 wymiana informacji
z pedagogami szkolnymi na
temat uczniów stwarzających
poważne kłopoty wychowawcze.

1. Realizacja zadań
1. Realizacja przez policjantów
wynikających z procedury
czynności w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”
"Niebieska Karta"
2. Udzielanie osobie dotkniętej  podejmowanie czynności w
przemocą w rodzinie,
przypadkach zaistnienia
niezbędnej pomocy, w tym
interwencji domowych z związku
pierwszej pomocy
z przemocą w rodzinie;
3. Podejmowanie, w razie
 realizacja zadań w trakcie
potrzeby, innych
prowadzenia procedury
niezbędnych czynności
"Niebieska Karta";
zapewniających ochronę
 prowadzenie czynności
życia, zdrowia i mienia osób
procesowych w przypadkach
dotkniętych przemocą w
zaistnienia przestępstwa z art.
rodzinie, a w stosunku do
207 KK
osoby stosującej przemoc
2. Udział policjantów w pracach
w rodzinie, środków
zespołu interdyscyplinarnego

Urząd Miasta w
Tychach,
MOPS Tychy,
OIK,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,

Na
bieżąco

Budżet KMP Tychy
Budżet miasta
Tychy
Budżety organizacji
pozarządowych i
społecznych
Dotacje

Zespół
interdyscyplinarny,
Sąd Rejonowy w
4
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przymusu bezpośredniego i 3. Współpraca z Miejską Komisją
zatrzymania
Rozwiązywania Problemów
4. Przeprowadzanie, o ile jest
Alkoholowych, realizacja wspólnych
to możliwe, z osobą
przedsięwzięć w zakresie
stosującą przemoc
przeciwdziałania zjawisku
w rodzinie, rozmów,
alkoholizmu
w szczególności
4. Współpraca z urzędem miejskim
o odpowiedzialności karnej
obejmująca całokształt
za znęcanie się fizyczne lub
przedsięwzięć na rzecz
psychiczne
ograniczenia przemocy w rodzinie
5. Wezwanie takiej osoby do
zachowania zgodnego z
prawem i zasadami
współżycia społecznego.
VI.

Realizacja
programów
prewencyjnych

Programy, kampanie i inne
działania prewencyjne:
 Krajowy program
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 Kampania Społeczna
„Seniorze nie daj się
oszukać”
 Miejski Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
 Miejski Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
 Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Osób
Doznających Przemocy
w Rodzinie
 Bezpieczne Tychy Dość

1. Prowadzenie kampanii
informacyjnej i promującej
2. Wykorzystanie lokalnych mediów
do promowania i
rozpowszechniania programów i
działań prewencyjnych
3. Rozklejanie plakatów i rozdawanie
ulotek informacyjnych
4. Organizowanie spotkań, debat i
dążenie do jak największego
zaangażowania obywateli

Tychach,
Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej,

Urząd Miasta
w Tychach
Straż Miejska
w Tychach
Zarządcy
nieruchomości
Placówki oświatowe

Na
bieżąco

Budżet KMP Tychy
Budżet miasta
Tychy
Budżety organizacji
pozarządowych i
społecznych
Dotacje

Powiatowa Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna

5
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VII.

Opracowanie „mapy
zagrożeń
przestępczością
w Tychach”

Milczenia
Czujny sąsiad
Pilnuj drinka
Program ograniczenia
przestępczości i
aspołecznych zachowań
Razem Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka
Kręci mnie
bezpieczeństwo nad
wodą
Kręci mnie
bezpieczeństwo cały rok
szkolny
Bezpieczne wakacje
Bezpieczne ferie
Bezpieczna droga do
szkoły
Kampania społeczna
"Nie reagujesz –
Akceptujesz"
Programu Ograniczenia
Zdrowotnych Następstw
Palenia Tytoniu w Polsce
"Bezpieczna tożsamość
– Nieskradzione życie"
"Pełnosprawne
bezpieczeństwo"

Bieżące ustalanie stref
zagrożenia na terenie miasta

Codzienne zbieranie danych
dotyczących miejsca popełnienia
przestępstwa i wykroczenia, czasu i
metody działania sprawcy celem
stworzenia zegara i mapy zagrożeń

Straż Miejska
w Tychach
Zarządcy
nieruchomości
Urząd Miasta
w Tychach

Na
bieżąco

Budżet KMP Tychy
Budżet miasta
Tychy
Budżety organizacji
pozarządowych i
społecznych
Dotacje

6
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II.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TYCHACH

Lp.

Zamierzony cel

Wyszczególnienie zadań

Sposób realizacji

Podmioty
współdziałające

Terminy
realizacji

1
I.

2

3
1. Zabezpieczenie w Centrum
Bezpieczeństwa-Centrum
Zarządzania Kryzysowego
całodobowej realizacji
zadań przypisanych miastu
w ustawach: o zarządzaniu
kryzysowym, ochronie
przeciwpożarowej, klęsce
żywiołowej.
2. Zabezpieczenie możliwości
natychmiastowego
uruchamiania i rozwinięcia
Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
3. Coroczna aktualizacja
„Planu Ratowniczego dla
miasta Tychy”.
Prowadzenie własnych
ćwiczeń doskonalących
oraz współudział w
ćwiczeniach zarządzanych
przez organa wyższego
szczebla.
4. Utrzymywanie stałego
kontaktu operacyjnego z
Centrum Zarządzania
Kryzysowego Wojewody
Śląskiego i Stanowiskiem
Kierowania Śląskiego
Komendanta

4

5

6

Zapewnienie
bieżącego
funkcjonowania
Systemu
Ratowniczo
- Gaśniczego
na terenie miasta
Tychy, w
tym koordynacja
poprzez
Centrum
Bezpieczeństwa
współdziałania
podczas
prowadzenia akcji
o charakterze
masowym.

Według procedur szczegółowych
zawartych w takich
dokumentach, jak: Zarządzenia
Prezydenta, Plan Zarządzania
Kryzysowego, Plan działań
ratowniczych, Regulamin
organizacji i funkcjonowania
Centrum Bezpieczeństwa,
 Procedura przyjmowania
zgłoszeń na numer alarmowy
998,
 Całodobowa obsługa w Centrum
Bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych
wspomagających system
alarmowania, kierowania i
współdziałania

Źródła
finansowania
7










Wydział
Bezpieczeństwa i
Zarządzania,
Kryzysowego,
Policja,
Straż Miejska,
Ratownictwo
Medyczne,
Członkowie
Miejskiego
Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego

Cały
okres
2019
–
2023

Komendy
i własne
podmiotów
współdziałających

7

Data wygenerowania dokumentu: 2021-05-16 18:19:29

Projekt

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=453171

Wojewódzkiego PSP

II.

III.

Sprawdzanie
i doskonalenie
wśród właścicieli,
zarządców,
użytkowników
obiektów
przemysłowych,
handlowych,
oświatowych,
użytku publicznego
oraz
wielorodzinnych
budynkach
mieszkalnych zasad
zapobiegania
zagrożeniom
pożarowym i innym
miejscowym, zasad
bezpiecznego
użytkowania, zasad
zachowania podczas
wystąpienia tych
zagrożeń

1. Na podstawie analiz działań
ratowniczo – gaśniczych,
przygotowanie corocznie
wykazu obiektów, które
priorytetowo należy objąć
planem ćwiczeń
obiektowych.
2. W porozumieniu z
użytkownikami obiektów,
dokumentacji operacyjnej
do ćwiczeń.
3. Przeprowadzenie ćwiczeń.
4. Udział, w miarę możliwości
operacyjny, w cyklicznych,
zgodnymi z wymogami
rozporządzenia MSWiA,
ćwiczeniach sprawdzenia
warunków ewakuacji w
obiektach do tego
zobowiązanych.
5. Propagowanie w lokalnych
mediach, prasie zasad
profilaktyki
przeciwpożarowej.

Rozpowszechnianie
wśród
dzieci, młodzieży,
osób
dorosłych szeroko
rozumianej ochrony
przeciwpożarowej i
zasad
bezpieczeństwa

1. Dalszy udział w
wyjazdowych zajęciach
propagujących przepisy
przeciwpożarowe, zasady
bezpiecznego zachowania
się i zasady postępowania
w stanach zagrożenia
organizowanych w
przedszkolach, szkołach.
















Praktyczne taktyczno –
techniczne ćwiczenia obiektowe
zastępów ratowniczo gaśniczych,
Praktyczne sprawdzenie zasad
prowadzenia ewakuacji
organizowanych przez
użytkowników obiektów,
Praktyczne pokazy możliwości
taktyczno –technicznych użycia
podczas ewakuacji sprzętu do
ratownictwa specjalistycznego, w
tym wysokościowego,
Pokazy zasad stosowania i
użycia podręcznego sprzętu
ratowniczo – gaśniczego,
Przeprowadzenie w ramach
ćwiczeń instruktaży na temat
zasad prowadzenia działań i
zasad zachowania przed
przybyciem zastępów ratowniczo
– gaśniczych zasad
współdziałania z tymi zastępami,

Pokazy, ćwiczenia, pogadanki,
Pokazy praktycznego użycia
podręcznego sprzętu ratowniczo
– gaśniczego,
Nauka obsługi sprzętu,
Umieszczenie informacji o
czujkach w prasie lokalnej,
stronach internetowych,
prelekcje, pogadanki














Zarządcy
nieruchomości
Dyrektorzy
szkół i
przedszkoli,
Kierownictwo
zakładów pracy,
obiektów
handlowych,
Użytkownicy
obiektów,
Policja, Straż
Miejska,
Ratownictwo
Medyczne,
Wydział
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego.

Zarządcy
nieruchomości
Dyrektorzy szkół
i przedszkoli,
Kierownictwo
zakładów pracy,
obiektów
handlowych,

Cały
okres
2019
–
2023

Cały
okres
2019
–
2023

Komendy
i własne
podmiotów
współdziałających





UM Tychy
Komendy
własne
podmiotów
współdziałający
ch
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pożarowego.
Rozpowszechnianie
technicznych
możliwości
zabezpieczenia
zdrowia,
życia i mienia przed
pożarem i innym
współczesnym
zagrożeniom.

IV.



2. Przyjmowanie na miejscu w
Komendzie,
zorganizowanych grup
dzieci, młodzieży i
prowadzenie prelekcji,
pokazów możliwości
ratowniczych,
wykorzystania sprzętu
specjalistycznego do
ewakuacji osób
zagrożonych.
3. Na miarę możliwości
operacyjnych udział sprzętu
i strażaków w pokazach
podczas imprez masowych
czy osiedlowych.
4. Cykliczne propagowanie
informacji na temat
używania, stosowania
indywidualnych czujek
dymu, tlenku węgla.
5. Rozpowszechnianie
wiedzy na temat tlenku
węgla w ramach akcji
„CZUJKA na straży
Twojego bezpieczeństwa!”

Realizacja przyjętych 1. Prowadzenie w pierwszej
kierunków i
kolejności czynności
priorytetów
kontrolno
w zakresie
– rozpoznawczych w takich
rozpoznawania na
grupach obiektów jak:
terenie miasta
 gdzie może przebywać
zagrożeń
duża ilość osób, w tym w
pożarowych i innych
wysokich
miejscowych
wysokościowych
zagrożeń
budynkach












Przeprowadzenie czynności
kontrolno – rozpoznawczych wg.
opracowanego harmonogramu
kontroli,
Prowadzenie czynności
odbiorowych w obiektach
nowooddawanych do użytku,
Zajmowanie stanowisk,
Sporządzanie protokołów i na ich
podstawie wydawanie decyzji







Użytkownicy
obiektów,
Policja,
Straż Miejska,
Ratownictwo
Medyczne,
Wydział
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego.

Zarządy
nieruchomości
Dyrektorzy szkół
i przedszkoli,
Kierownictwo
zakładów pracy,
obiektów
handlowych,
Użytkownicy

Cały
okres
2019
–
2023

Komendy
i własne
podmiotów
współdziałających
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(techniczno
mieszkalnych,
– chemiczno

zakładach zaliczonych
–ekologiczne) w celu
do zakładów
ich
zwiększonego ryzyka
zminimalizowania.
wystąpienia poważnej
Monitorowanie,
awarii przemysłowej,
poprzez
 nowych obiektach i
Centrum
zakładach zgłaszanych
Bezpieczeństwa,
do odbioru w trybie art..
możliwości
56 ustawy „Prawo
powstania takich
budowlane”
zagrożeń. Poprawa
2. Egzekwowanie w drodze
stanu zaopatrzenia
decyzji administracyjnych
miasta w wodę do
nakazów terminowego
celów
usunięcia stwierdzonych po
przeciwpożarowych,
kontrolach nieprawidłowości
w tym
z zakresu ochrony
kontynuowanie
przeciwpożarowej i innych
działań
miejscowych zagrożeń. Po
taktyczno upływie nałożonych
technicznych w
terminów sprawdzanie
zakresie należytego
realizacji tych decyzji.
przygotowania, przez 3. .Podczas ćwiczeń, a także
służby do tego
po zakończonych
zobowiązane, sieci
działaniach ratowniczych
wodociągowej, na
sprawdzenie
której
rozmieszczenia,
zamontowane są
oznakowania zewnętrznych
hydranty
hydrantów
ppoż.
przeciwpożarowych.
Sporządzanie
dokumentacji.
4. Przyjmowanie informacji
o zagrożeniach,
analizowanie tych
informacji, powiadamianie
stosownych służb,
inspekcji, instytucji





administracyjnych,
Bieżące przekazywanie wyników
kontroli sieci hydrantowej do
instytucji odpowiedzialnej za
zaopatrzenie miasta w wodę do
celów socjalno –bytowych w tym
przeciwpożarowych.
Całodobowy dyżur w Centrum
Bezpieczeństwa zapewniający
obsługę numeru alarmowego
998,monitoringu wizyjnego
miasta, monitoringu
pożarowego.






obiektów,
Policja,
Straż Miejska,
Ratownictwo
Medyczne,
Wydział
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego.
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uczestniczących w
działaniach ratowniczych i
odpowiedzialnych za
powiadamianie ludności.
V.
Zapewnienie
należytego
przygotowania do
działań
ratowniczo
-gaśniczych
strażaków.
Kontynuowanie
działań mających na
celu
modernizację
i rozbudowę
posiadanej
infrastruktury
technicznej i
wyposażenia
niezbędnego na
potrzeby systemu
ratowniczo–
gaśniczego.

III.

Lp.
1
I.

1. Kierowanie strażaków na
kursy podstawowe, do szkół
Aspirantów i studia wyższe
w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej.
2. .Kierowanie strażaków na
kursy specjalistyczne
dające uprawnienia do
obsługi, konserwacji
specjalistycznego sprzętu
ratowniczo – gaśniczego,
3. Realizacja rocznych planów
doskonalenia zawodowego,
4. Wnioskowanie do jednostki
nadrzędnej o rozbudowę
obiektów Komendy,
5. Dalsze wnioskowanie do
jednostki nadrzędnej i
samorządów lokalnych o
środki finansowe na zakup i
wymianę sprzętu
ratowniczo – gaśniczego.








Zamknięte szkolenia kursowe w
szkołach,
Szkolenia w ośrodkach PSP,
Nauka i studia w szkołach,
Zajęcia doskonalące w jednostce
w ramach codziennej służby,
Sporządzanie, kierowanie
pisemnych próśb i wniosków






Urząd Miasta
Tychy,
Starostwo
Powiatowe w
Bieruniu,
Komenda
Wojewódzka
PSP w
Katowicach,
Szkoły i Ośrodki
Szkolenia PSP.

Budżet
Państwa

Budżet m.
Tychy
 Budżet
Powiatu
Bieruńsko
– Lędzińskiego


Cały
okres
2019
–
2023

STRAŻ MIEJSKA W TYCHACH

Wyszczególnienie zadań

Zamierzony cel
2
Spowodowanie
wzrostu poczucia



3
współuczestniczenie w
zbieraniu informacji do

Podmioty
współdziałające

Sposób realizacji



4
zwiększenie ilości patroli w
miejscach szczególnie




5
KMP Tychy
Radni

Terminy
realizacji
6
cały
okres

Źródła
finansowania
7
 budżet miasta
 budżet podmiotów
11
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bezpieczeństwa
wśród mieszkańców
„BEZPIECZNE
OSIEDLE



mapy zagrożeń dla
poszczególnych osiedli
w zakresie: kradzieży,
pobić, wymuszeń,
spożywania alkoholu,
bezdomności,
narkomani;
podniesienie
świadomości oraz
zwrócenie uwagi na
problemy dzieci,
młodzieży i dorosłych






zagrożonych;
rozwijanie programów
profilaktycznych dla dzieci,
młodzieży, dorosłych;
wspieranie autorskich
programów profilaktycznych
(stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe)
kursy samoobrony dla
wszystkich mieszkańców










II.

Poprawa
bezpieczeństwa i
wzrost poczucia
bezpieczeństwa w
miejscach
zamieszkania i
przemieszczania się
mieszkańców
„BEZPIECZNA
PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA”









analiza miejsc
szczególnie
niebezpiecznych oraz
nieprzyjaznych obszarów
dla mieszkańców
powodujących
zmniejszenie poczucia
bezpieczeństwa,
wyznaczenie miejsc na
obszarach zielonych
stwarzających poczucie
zagrożenia,
monitorowanie stanu
małej architektury
/żywopłoty wzdłuż
ciągów
komunikacyjnych/
analiza miejsc
szczególnie podatnych
na dewastacje: graffiti,
przystanki MZK,
elewacje budynków







wnioskowanie o doświetlanie
miejsc stwarzających poczucie
zagrożenia /parki, ciągi
komunikacyjne, przystanki,
dworce PKP/
monitorowanie stanu zieleni
/rozrost, przycinanie/
- wskazywanie miejsc do
tworzenie wolnych przestrzeni
uniemożliwiających nagły atak i
powodujących zaskoczenie dla
przemieszczających się
mieszkańców,
wnioskowanie i wskazywanie
miejsc do zabezpieczenia,
odnowienia elewacji budynków
szczególnie podatnych na
graffiti, odpowiednimi środkami
chemicznymi








Rady osiedlowe
Administracje
osiedlowe
kościoły
szkoły
świetlice
środowiskowe
prywatne firmy
ochroniarskie
współpracujące
z
administracjami
stowarzyszenia i
organizacje
pozarządowe
Urząd Miasta
MZUiM
Wydział
Komunikacji
KMP TYCHY
właściciele
budynków
administracje
osiedlowe

współdziałających

cały
okres




budżet miasta
administratorzy
terenów
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III.

Poprawa
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym
„BEZPIECZNIE
NA DRODZE”









IV.

kontrola stanu,
czytelności oznakowania
pionowego oraz
poziomego
analiza miejsc
nieprawidłowego
parkowania
wskazanie miejsc
umieszczenia urządzeń
poprawiających
bezpieczeństwo w ruchu
drogowym
wnioskowanie o budowę
nowych parkingów oraz
rozbudowę istniejących
prowadzenie kampanii
informującej na temat
bezpieczeństwa ruchu
drogowego za pomocą
strony internetowej SM,
spotkań profilaktycznych
w szkołach oraz ulotek
informacyjnych.

bieżące objazdy miasta
 monitorowanie zmian w
przepisach ruchu drogowego
dostosowywanie do aktualnego
stanu
 udział w posiedzeniach Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

udział w spotkaniach Rady
Osiedla
 realizacja własnych wniosków
oraz wniosków mieszkańców w
zakresie poprawy
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
 współpraca z placówkami
oświatowymi
 wzrost etatów funkcjonariuszy
SM

rozwijanie programów
profilaktycznych dla dzieci dot.
bezpiecznego sposobu
poruszania się po drogach












KMP
Wydział
Komunikacji
MZUiM
ADM
MZBM
Rady Osiedla
UM
Szkoły
kościoły
parafialne
kierowcy PKM,
TLT, Korporacje
TAXI

cały
okres

budżet miasta
budżety
podmiotów
współdziałających
 sponsoring



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

Lp.

Zamierzony cel

1
I.

2
Poprawa
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym:

Wyszczególnienie zadań
3
W ramach wdrażania
programu ITS ( obecnie w
fazie rozstrzygania
przetargu) przebudowa
skrzyżowań i sygnalizacji
świetlnych na terenie miasta,

Sposób realizacji
4
Zmiana geometrii skrzyżowań
Wydzielenie lewoskrętów i
optymalizacja sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniach , montaż kamer

Podmioty
współdziałające
5
Znane po
rozstrzygnięciu
przetargu,
azyle: Drokan 1,
Drokan2, Infrakom,

Terminy
realizacji
6
2018
do 2020

Źródła
finansowania
7
Środki własne
Miasta., Środki
zewnętrzne z
Funduszu
Spójności
13
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II.

Usprawnienie ruchu
drogowego na
terenie miasta

III.

Bieżące letnie i
zimowe utrzymanie
dróg w mieście,
utrzymanie
oznakowania
poziomego i
pionowego

V.

Lp.
1
I.

monitoring i centralne
sterowanie ruchem.
Budowa wysepek i azyli w
miejscach newralgicznych
1.Budowa nowych połączeń
drogowych:, Grota
Roweckiego-Oświęcimska-,
2. Przebudowa DK 44 ul.
Oświęcimska, od DK1 do u.
Turyńskiej- w trakcie robót 3.
Projekt połączenia
drogowego ul. SzojdyTowarowa w rejonie centrum
handlowego, 4. Projekt
połączenia drogowego ul.
Goździków-Oświęcimska 5.
Opracowanie systemu ITS
na terenie całego miastaogłoszony kolejny przetarg
Odśnieżanie ulic w
zimie, zamiatanie i
utrzymanie czystości w
lecie, odtwarzanie
oznakowania poziomego
i pionowego

Budowy nowych połączeń
drogowych pozwalających bardziej
równomiernie rozłożyć ruch w
mieście,

„Eurovia”
Drogopol”

2018
2020

Środki własne
Miasta., Środki
zewnętrzne z
Funduszu
Spójności

Całoroczne , ciągłe utrzymanie ulic w
zakresie utrzymania zimowego
( Akcja Zima) i czystości
,odtwarzanie zniszczonego
oznakowania pionowego i
poziomego, remonty cząstkowe
nawierzchni jezdni , chodników i
poboczy

Firmy wyłonione w
przetargach
prowadzące
utrzymanie: Eko
Ogród, Bio Ekos,
Master, Roads

2018
2020

Środki własne
miasta

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie zadań

Zamierzony cel
2
Przeciwdziałanie
wystąpienia
niedostosowania



3
Pomoc rodzinom
wykazującym trudności
opiekuńczo-

Podmioty
współdziałające

Sposób realizacji





4
Praca socjalna z rodzinami
Usługi asystenta rodziny
Realizacja programów





5
Sąd
KMP
Placówki

Źródła
finansowania

Terminy
realizacji
6
2019
- 2023




7
Budżet Unii
Europejskiej
Budżet Miasta
14
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społecznego dzieci i
młodzieży

wychowawcze






Prowadzenie
specjalistycznej placówki
wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży








II.

Zapewnienie
bezpieczeństwa i
prawidłowego
rozwoju dzieciom
pozbawionym opieki
rodziców



Organizacja rodzinnej
pieczy zastępczej








Zapewnienie równości
szans i aktywnego



edukacyjnych dla rodziców
Prowadzenie grup
psychoedukacyjnych
Coaching rodzicielski
Obozy terapeutycznoedukacyjne

Organizowanie czasu wolnego
Realizacja programów
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom ,
zdrowia fizycznego i
psychicznego
Organizowanie
specjalistycznych zajęć z
zakresu rozwoju kompetencji i
umiejętności społecznych
Trening Zastępowania Agresji

Prowadzenie szkoleń dla
kandydatów na rodziców
zastępczych
Monitorowanie sytuacji dziecka
w rodzinie zastępczej
Prowadzenie specjalistycznych
rodzin zastępczych
Prowadzenie szkoleń
podnoszących kompetencje
wychowawcze rodziców
zastępczych

Oświatowe



Budżet
Wojewody
Śląskiego

Budżet Miasta











Sąd
KMP
Placówki
Oświatowe
Teatr Mały
Urząd Miasta

Urząd Miasta
Sąd
PPZ „ Kwadrat”
Placówki
oświatowe

2019
- 2023


2019
- 2023



Budżet
Unii
Europejskiej
Budżet Miasta

Prowadzenie treningowych
mieszkań chronionych
15
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III.

Ograniczenie
przemocy domowej
na terenie miasta



uczestnictwa w życiu
społecznym dla
wychowanków rodzinnej
instytucjonalnej pieczy
zastępczej i
Młodzieżowych
Ośrodków
Wychowawczych



Zapewnienie
bezpieczeństwa osobom
doświadczającym
przemocy domowej












Przyznanie i wyplata świadczeń
na kontynuowanie nauki przez
wychowanków
Prowadzenie warsztatów
rozwoju wychowanka
Organizacja i finansowanie
kursów zawodowych

Prowadzenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w tym
hostelu dla kobiet i dzieci oraz
treningowych mieszkań
chronionych
Obsługa Tyskiej Niebieskiej Linii
Poradnictwo specjalistyczne
i praca socjalna z osobami
doświadczającymi przemocy
Prowadzenie grup psycho
- edukacyjnych i wsparcia
Realizacja programów psycho edukacyjnych w tym, dla dzieci w
placówkach oświatowych
Podejmowanie interwencji
wobec małoletnich w sytuacji
zagrożenia ich zdrowia i życia



Praca socjalna z
osobami stosującymi
przemoc



Prowadzenie programów
korekcyjno-edukacyjnych



Miejski Zespół
Interdyscyplinarny



Integrowanie i koordynowanie
działań podmiotów, których
przedstawiciele wchodzą
w skład Zespołu
Rozpowszechnianie informacji o









Urząd Miasta
Prokuratura
Rejonowa
Placówki
Ochrony
Zdrowia
Placówki
Oświatowe
KMP
2019
- 2023







Budżet Miasta

Urząd Miasta
MOPS
PPP
KMP
Prokuratura
16
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IV.

Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa w
zakresie
zaspakajania
podstawowych
potrzeb
mieszkańców



Zapewnienie
bezpieczeństwa osobom
bezdomnym





instytucjach, osobach i
możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym
Podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym
przemocą ze szczególnym
uwzględnieniem „ Niebieskie
Karty”
Tworzenie grup roboczych
w celu rozwiązywania
problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w
rodzinie w indywidualnych
przypadkach
Prowadzenie Noclegowni dla
Mężczyzn
Organizowanie schronienia dla
kobiet
Monitorowanie miejsc pobytu
osób bezdomnych















Ograniczenie poziomu
deprywacji materialnej
polegającej na braku
możliwości zaspokojenia
potrzeb żywnościowych



Poszerzenie oferty
usługowej dla
niesamodzielnych
mieszkańców





Rejonowa
Sąd Rejonowy
Megrez Sp.
z o.o.

Urząd Miasta
KMP
Straż Miejska
Placówki
Ochrony
Zdrowia
PUP
CIS

Przystąpienie do programu
rządowego „ Posiłek w domu i
szkole”
Udział w Programie
Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa

Uruchomienie systemu teleopieki
dla niesamodzielnych w wieku
60 +

-

20192023

Budżet Miasta


2020








Śląski Urząd
Wojewódzki
Placówki
Oświatowe
Żłobki
NGO- Śląski
Bank Żywności
Jednostki

2019
kwiecień
2023





Budżet
Państwa
Budżet Miasta

Budżet Unii
Europejskiej
Budżet
Państwa
Budżet Miasta
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Organizacyjne
Miasta

VI.

Lp.
1
I.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA URZĘDU MIASTA TYCHY

Zamierzony cel

Wyszczególnienie zadań

Sposób realizacji

Podmioty
współdziałające

Terminy
realizacji

Źródła
finansowania

2

3
Wspieranie reintegracji
zawodowej
i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

4

5
Jednostki
organizacyjne
Miasta Tychy oraz
organizacje
pozarządowe

6

7
Miejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Miejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Miejski Program
Przeciwdziałania
Narkomanii

Ograniczenie skali
problemów
społecznych:
alkoholizmu,
narkomanii i
przemocy w rodzinie.

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i
narkotykowych.
Udzielanie pomocy
psychospołecznej
i prawnej z obszaru
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
problemów narkomanii
z uwzględnieniem problemu
przemocy
w rodzinie.
Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów

Zlecenie realizacji zadania
publicznego

2019
-2023

Zlecenie realizacji zadania
publicznego
Organizacja konferencji, szkoleń
warsztatów
Przekazywanie materiałów
informacyjnych, udostępnianie
pomieszczeń

Jednostki
organizacyjne
Urzędu Miasto
Tychy, Miasta Tychy
oraz organizacje
pozarządowe

Zlecenie realizacji zadania
publicznego

Jednostki
organizacyjne
Urzędu Miasto
Tychy, Miasta Tychy
oraz organizacje
pozarządowe

2019
-2023

Miejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Miejski Program
Przeciwdziałania
Narkomanii

Zlecenie realizacji zadania
publicznego
Organizowanie lub współudział w
kampaniach społecznych

Jednostki
organizacyjne
Urzędu Miasta
Tychy, Miasto Tychy

2019
-2023

Miejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów

2019
-2023
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alkoholowych,
w szczególności dla dzieci
i młodzieży.
Zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych oraz
udzielanie rodzinom, w
których występują problemy
uzależnień pomocy
psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.

Podniesienie poziomu
wiedzy i świadomości
społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie

Podnoszenie kompetencji
służb i instytucji w zakresie
problematyki przemocy
domowej i stosowanych
rozwiązań na rzecz
przeciwdziałania i
rozwiązywania problemu
przemocy w rodzinie

Zakup materiałów edukacyjno profilaktycznych

Zlecenie realizacji zadania
publicznego

Organizowanie lub współudział w
kampaniach społecznych
Zakup/opracowanie i przekazywanie
mieszkańcom materiałów
informacyjnych na temat przemocy
domowej

Poprzez organizowanie i/lub udział w
szkoleniach / konferencjach /
superwizji dla przedstawicieli
instytucji zajmujących się przemocą
w rodzinie

oraz organizacje
pozarządowe

Podmioty
prowadzące
działalność
leczniczą oraz
organizacje
pozarządowe

Jednostki
organizacyjne
Urzędu Miasto
Tychy, Miasta Tychy
oraz organizacje
pozarządowe

Jednostki
organizacyjne
Urzędu Miasto
Tychy, Miasta Tychy
oraz organizacje
pozarządowe

Alkoholowych

2019
-2023

2019
-2023

2019
-2023

Miejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Miejski Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
Miejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Program
Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie i Ochrony
Osób Doznających
Przemocy w
Rodzinie w Tychach
Miejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Program
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie i ochrony
osób doznających
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przemocy
w rodzinie w
Tychach

Zwiększenie skuteczności
oddziaływań wobec osób
stosujących przemoc w
rodzinie

VII.

Zamierzony cel

1
I.

2
Instalacja systemu
monitoringu w 100%
taboru
autobusowego
Podniesienie
bezpieczeństwa z
zakresu ochrony
przeciwpożarowej
Utrzymanie systemu
monitoringu na
peronach
kolejowych. System
jest częścią systemu
monitoringu miasta

III.

Jednostki
organizacyjne
Miasta Tychy,
Urzędu Miasta oraz
organizacje
pozarządowe

2019
-2023

Podmioty
współdziałające

Terminy
realizacji

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Lp.

II.

Poprzez realizowanie programów
psychologicznych i korekcyjnych dla
osób stosujących przemoc
w rodzinie zmierzających do zmiany
wzorców zachowań

Miejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Program
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie i ochrony
osób doznających
przemocy w
rodzinie w Tychach
Śląski Urząd
Wojewódzki

Wyszczególnienie zadań

Sposób realizacji

Źródła
finansowania
7
PKM Tychy

3
Ciągła rejestracja obrazu z
wnętrza autobusu i na
drodze

4
System montowany fabrycznie w
autobusach

5
Producent
autobusów

6
Na
bieżąco

Zakup nowych autobusów
fabrycznie wyposażonych w
automatyczny system
gaszenia komory silnika
Utrzymanie sprawności
technicznej systemu

System montowany fabrycznie w
kupowanych autobusach

Producent
autobusów

Na
bieżąco

PKM Tychy

Serwis techniczny

"Computer World"
S.C. Dariusz
Wardyń Tychy

Na
bieżąco

PKM Tychy
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IV.

VIII.

Tychy
Udzielanie pierwszej
pomocy
przedmedycznej
pasażerom

Edukacja kierowców
autobusowych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy

Seria szkoleń dla kierowców
autobusowych

Wybór firmy
szkoleniowej na
zasadach zamówień
publicznych.

2019 –
2023 rok

Podmioty
współdziałające

Terminy
realizacji

PKM Tychy

WYDZIAŁ KOMUNALNY OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.

Zamierzony cel

Wyszczególnienie zadań

Sposób realizacji

1
I.

2
Realizacja zadań
zmierzających do
poprawy jakości
powietrza
wynikających z
Programu Ochrony
Powietrza dla
województwa
śląskiego
oraz
Programu
Ograniczenia Niskiej
Emisji dla miasta
Tychy

3
1. Realizacja działań
krótkoterminowych
wynikający z Programu
Ochrony Powietrza woj.
Śląskiego.
2. Realizacja działań
wynikających z
Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla miasta
Tychy.
3. Realizacja zadań
wynikających z
Zarządzenia Prezydenta
Miasta Tychy w sprawie
realizacji działań
krótkoterminowych dla
miasta Tychy
w przypadku wystąpienia
nadmiernej immisji
szkodliwych substancji w
powietrzu.
4. Realizacja zadań
wynikających z uchwały
Sejmiku Województwa

4
1. Udzielanie dofinansowania do
wymiany nieekologicznych kotłów
na paliwa stałe na ekologiczne
źródła ciepła.
2. Prowadzenie działań
informacyjno- edukacyjnych dla
mieszkańców w zakresie
przeciwdziałania tzw. „niskiej
emisji”.
3. Przeprowadzanie kontroli
instalacji spalania paliw stałych
(przydomowe kotłownie w
budownictwie jednorodzinnym)
pod kątem spalania odpadów
oraz przestrzegania zapisów
uchwały antysmogowej w
ramach działań „Ekopatrolu”.
4. Przekazywanie informacji
mieszkańcom o zagrożeniu złą
jakością powietrza poprzez:
 stronę internetową UM
www.umtychy.pl,
 natychmiastowy sms,
 komunikatory

5
WFOŚiGW w
Katowicach,
Straż Miejska,
Wydział Informacji,
Promocji i
współpracy z
Zagranicą,
Wydział
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego

6
2019
- 2023

Źródła
finansowania
7
1. środki gminy
2. WFOŚiGW
3. Środki osób
fizycznych
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Śląskiego w sprawie
wprowadzenia na
obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w
zakresie eksploatacji
instalacji, w których
następuje spalanie paliw
(tzw. uchwała
antysmogowa).

II.

IX.

Informowanie
mieszkańców o
jakości powietrza w
mieście

Utrzymanie sieci czujników
do monitoringu jakości
powietrza (pomiary: PM 10,
PM 2,5)

społecznościowe,
 ogłoszenia i komunikaty
prasowe,
 informacja pisemna i
elektroniczna do placówek
zdrowia.

1. Umieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miasta
wyników pomiarów.
2. Udostępnienie wyników
pomiarów poprzez aplikację na
urządzenia mobilne - Treespot
Tychy.

Firmy zewnętrzne,
Placówki oświatowe,
jednostki miejskie,
Wydział Informacji,
Promocji i
współpracy z
Zagranicą

20192023

środki gminy

MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY

Lp.

Zamierzony cel

Wyszczególnienie zadań

1
I.

2
Wypracowanie
skutecznych,
podlegających
ustawicznej analizie
i ocenie,
mechanizmów
współpracy dyrekcji,
nauczycieli, rodziców
i uczniów ze
służbami
odpowiedzialnymi za

3
Opracowanie rzetelnej
analizy i identyfikacja
problemów związanych z
zapewnieniem
bezpieczeństwa w placówce.
Bieżąca aktualizacja
programów wychowawczoprofilaktycznych.
Opracowywanie procedur
związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniów.

Sposób realizacji
4
Realizacja programu wychowawczo
-profilaktycznego.
Cykliczne wizyty dzielnicowego
w szkole.
Realizacja godzin wychowawczych
z udziałem policji, straży miejskiej.
Rejestr sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu.

Podmioty
współdziałające
5
Pedagog szkolny
PPP

Terminy
realizacji
6
Każdy
rok
szkolny

Źródła
finansowania
7
Budżet miasta

KMP
Straż Miejska
Wydział Spraw
Społecznych i
Zdrowia UM
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zapewnienie
bezpieczeństwa i
porządku
publicznego w
zakresie
zapewnienia
bezpieczeństwa
w placówkach
oświatowych.
II.

Zwiększenie wiedzy
dotyczącej zagrożeń
dotykających dzieci
i młodzież.
Eliminacja agresji i
ryzykownych
zachowań wśród
dzieci i młodzieży
oraz zapobieganie
stosowaniu przez nią
substancji
psychoaktywnych,
dopalaczy, alkoholu.

Opracowanie rzetelnej
analizy i identyfikacji
problemów związanych z
zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniów w
szkole i poza nią.
Analiza posiadanych
informacji o zagrożeniach
występujących w szkole i
poza szkołą
Edukacja uczniów, rodziców
w zakresie profilaktyki
uzależnień i szkodliwości
środków psychoaktywnych.
Podejmowanie działań
zapobiegawczych w
rejonach szkół
prowadzących do
ograniczenia dostępu dzieci
i młodzieży do substancji
psychoaktywnych.
Upowszechnianie w
szkołach programów
profilaktycznych
ukierunkowanych na
wyeliminowanie agresji,
ryzykownych zachowań
wśród młodzieży oraz

Zapoznawanie uczniów z
regulaminami i procedurami
obowiązującymi w szkole.
Prowadzenie programów
profilaktycznych, szkoleń,
warsztatów, akcji informacyjnych..
Udział w lokalnych i ogólnopolskich
kampaniach upowszechniających
wiedzę w zakresie substancji
psychoaktywnych. Realizacja
własnych programów
profilaktycznych.
Prowadzenie zajęć/warsztatów nt.
przeciwdziałania przemocy i agresji,
sposobów radzenia sobie ze złością
i agresją.

KMP
Straż Miejska
Wydział Spraw
Społecznych
PPP

Każdy
rok
szkolny

Środki własne
Budżet miasta
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III.

IV.

V.

VI.

Ograniczenie liczby
przestępstw
i wykroczeń w
szkołach oraz w ich
bezpośrednim
otoczeniu
Zmniejszenie ryzyka
zagrożenia
niedostosowaniem
społecznym

Edukacja dla
bezpieczeństwa, ze
szczególnym
uwzględnieniem
edukacji w zakresie
zasad udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej
Edukacja w zakresie
poprawy
bezpieczeństwa w
drodze do szkoły

zapobieganie stosowaniu
przez nią substancji
psychoaktywnych, alkoholu.
Stały monitoring i nadzór
szkół pod względem
zapewnienia bezpiecznych i
przyjaznych warunków nauki
uczniom.
Diagnoza sytuacji szkolnej
i rodzinnej uczniów.
Psychoedukacja uczniów
w zakresie
odpowiedzialności karnej
nieletnich.
Objęcie uczniów
sprawiających trudności
wychowawcze oraz
z zaburzeniami
emocjonalnymi dodatkową
pomocą na terenie szkoły
bądź kierowanie do PPP.

Popularyzacja wśród dzieci i
młodzieży wiedzy o
udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Systematyczne
kontrolowanie pod względem
bezpieczeństwa szkół i ich
okolic, w tym
przeprowadzanie

Zabezpieczenie terenu szkoły przed
wtargnięciem osób niepożądanych
z zewnątrz oraz monitowanie
bezpieczeństwa.

MCO
Urząd Miasta

Każdy
rok
szkolny

Spotkania zespołów nauczycielskich,
zespołów ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Współpraca z kuratorami,
pracownikami MOPS.
Zakładanie Niebieskich Kart
Udział w spotkaniach zespołów
interdyscyplinarnych.
Kierowanie pism do sądu o wgląd
w sytuację rodzinną. Kierowanie
uczniów do MOW i MOS. Kierowanie
uczniów do PPP.
Zajęcia/warsztaty z psychologiem,
pedagogiem szkolnym lub innymi
specjalistami w zakresie kompetencji
społecznych.
Szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy.
Udział uczniów w prelekcjach dot.
bezpiecznego zachowania się na
drodze (w drodze do szkoły i do
domu) w górach, nad wodą.
Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji
„Bezpieczne wakacje”
Prelekcje Policji i Straży Miejskiej na
temat zagrożeń w drodze do i ze
szkoły z przypomnieniem zasad
ruchu drogowego.
Udział w konkursach dotyczących

PPP
Sąd Rejonowy
MCO
MOPS

Każdy
rok
szkolny

TOPR
WOPR

Każdy
rok
szkolny

KMP
Straż Miejska
służby prowadzące
działalność
profilaktyczną w

Każdy
rok
szkolny

Środki własne
Budżet miasta
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VII.

Zwiększenie wiedzy i
świadomości
uczniów oraz kadry
pedagogicznej w
zakresie
bezpieczeństwa
zbiorowego

VIII.

Integrowanie działań
wszystkich
podmiotów w
zakresie
bezpieczeństwa.

przeglądów oznakowania
dróg w okolicach szkół i
przedszkoli.
Prowadzenie edukacji
w zakresie podstawowych
zasad poruszania się
pieszych i rowerzystów.
Prowadzenie edukacji w
zakresie sposobów
zachowania się podczas
kontaktu z osobą nieznajomą
lub z groźnym zwierzęciem.
Prowadzenie ćwiczeń w
obiektach szkolnych:
ewakuacja uczniów i
nauczycieli w sytuacji
zagrożenia, szkolenie w
zakresie posługiwania się
sprzętem gaśniczym.
Ocena sprawności
systemów, procedur
zapewniających
bezpieczeństwo
w placówkach oświatowych
(ataki terrorystyczne, siły
natury, zorganizowana
przestępczość).
Edukacja w zakresie
zagrożeń wynikających ze
skażeń środowiska,
zanieczyszczeń powietrza,
epidemii, chorób wśród ludzi.
Popularyzacja działań
profilaktycznych, programów
wśród placówek
oświatowych.
Współpraca z podmiotami
odpowiedzialnymi za

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

zakresie
bezpieczeństwa

Aktualizacja systemów i procedur.
Przeprowadzanie próbnych
ewakuacji w placówkach
oświatowych – raz w roku.
Monitoring dostępności i sprawności
dróg ewakuacyjnych i ich oznaczeń.
Szkolenia, prelekcje.
Udział w kampaniach i konkursach,
akcjach dotyczących
bezpieczeństwa zbiorowego.
Udział uczniów w konkursach.

Wydział Zarządzania
Kryzysowego
MCO

Wzajemne informowanie się Policji i
szkół o zaistniałych problemach
dotyczących bezpieczeństwa
uczniów.

KMP
Straż Miejska

Każdy
rok
szkolny
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IX.

Bezpieczeństwo
w sieci.

X.

Zapobieganie
przestępczości
i demoralizacji
nieletnich poprzez
organizację wolnego
czasu dzieci
i młodzieży i
wspieranie
podobnych inicjatyw
o charakterze
środowiskowym.

X.

Lp.
1
I.

bezpieczeństwo.
Popularyzacja wiedzy o
zagrożeniach wynikających z
nieodpowiedniego
korzystania z Internetu.
Podejmowanie działań
skierowanych do rodziców i
młodzieży na temat
korzystania z dostępnych
zabezpieczeń filtrujących
treści witryn internetowych
oraz przeciwdziałaniu
zjawiskom przemocy i
ceberagresji w Internecie.
Bezpieczne korzystanie z
Internetu –
szkolenia/warsztaty.
Organizacja zajęć
pozalekcyjnych, kulturalnych,
sportowych, turystycznych
dla dzieci i młodzieży.
Promowanie zdrowego stylu
życia.

Prowadzenie w szkole zajęć na
temat bezpiecznego korzystania
z Internetu.
Zgłaszanie policji wypadków
cyberprzemocy i cyberagresji.

KMP

Każdy
rok
szkolny

Organizacja w szkołach zajęć
dodatkowych rozwijających
zainteresowania uczniów,
wycieczek.
Udział placówek oświatowych w
programach promujących zdrowie.

Urząd Miasta
MOSiR

Każdy
rok
szkolny

Budżet miasta

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wyszczególnienie zadań

Zamierzony cel
2
Doskonalenie



3
Ujednolicanie procedur

Sposób realizacji



4
Utrzymywanie w aktualności



Podmioty
współdziałające

Terminy
realizacji

5
Śląski Urząd

6
2019

Źródła
finansowania


7
Budżet miasta
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współdziałania
jednostek
organizacyjnych
realizujących
zadania obrony
cywilnej na terenie
miasta





II.

III.

dotyczących reagowania
na zagrożenia w celu
zapewnienia sprawnego
współdziałania
wszystkich podmiotów
Planowanie zamierzeń
mających na celu
dostosowanie
dostępnych sil i środków
do potrzeb w zakresie
zapewnienia
bezpieczeństwa
mieszkańców
Monitorowanie
potencjalnych zagrożeń
na terenie miasta, w
szczególności ilości TSP
i NSCH gromadzonych
na terenie miasta
Prowadzenie szkoleń
z zakresu ochrony
ludności i powszechnej
samoobrony

Doskonalenie
mechanizmów
prawidłowego
reagowania
i zachowania się
ludności
w sytuacji
wystąpienia
zagrożenia





Organizowanie ćwiczeń
z zakresu powszechnej
samoobrony, obrony
cywilnej, w
szczególności próbnych
ewakuacji obiektów

Utrzymywanie
w sprawności
technicznej oraz
modernizacja,



Utrzymanie sprawności
technicznej systemu
alarmowania i
ostrzegania.

wszystkich procedur
i dokumentów planistycznych
przygotowanych na wypadek
wystąpienia zagorzeń na terenie
miasta.


Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
Teleinformatycznego Centrum
Bezpieczeństwa - Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki
Jednostki
organizacyjne
miasta
PSP
Policja
Podmioty
lecznicze
Przedsiębiorcy
Instytucje na
terenie miasta
Mieszkańcy
miasta

- 2023



Budżet
Wojewody

Śląski Urząd
Wojewódzki
 Jednostki
organizacyjne
miasta
 PSP
 Policja
 Podmioty
lecznicze
 Przedsiębiorcy
 Instytucje na
terenie miasta
 Mieszkańcy
miasta
Śląski Urząd
Wojewódzki

2019
- 2023




Budżet miasta
Budżet
Wojewody

2019
- 2023




Budżet miasta
Budżet
Wojewody









Prowadzenie działalności
edukacyjnej i szkoleniowej

Zabezpieczenie sprawności systemu
alarmowani i ostrzegania miasta



27

Data wygenerowania dokumentu: 2021-05-16 18:19:29

Projekt

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=453171

doskonalenie i
rozwój systemu
alarmowani
i ostrzegania
ludności o
zagrożeniu

XI.

Lp.

Modernizacja i rozwój.
systemu alarmowania i
ostrzegania ludności za
pomocą syren
alarmowych



WYDZIAŁ KOMUNKACJI

Zamierzony cel

Wyszczególnienie zadań

Sposób realizacji

Podmioty
współdziałające

Terminy
realizacji

Źródła
finansowania

1
1

2
Poprawa
bezpieczeństwa
ruchu drogowego

3
Budowa wysp
kanalizujących ruch i azyli
dla pieszych

4
Budowa wysp kanalizujących ruch i
azyli dla pieszych na następujących
ulicach:
 Budowlanych,
 Edukacji,
 Andersa,
 Harcerskiej

5
MZUiM

6
W miarę
środków
finansowych
posiadanych
przez
MZUiM

7
Środki posiadane
lub pozyskane
przez MZUiM

2

Poprawa
bezpieczeństwa
rowerzystów

Modernizacja istniejących
ciągów pieszych na pieszo
rowerowe. Kontraruchy dla
rowerzystów.

Remont i poszerzenie istniejących
chodników na ciągi pieszo
rowerowe na następujących
ulicach:
 Burschego,
 Dmowskiego,
 Piłsudskiego.
Oznakowanie kontraruchów dla
rowerzystów na drogach
jednokierunkowych na
następujących ulicach:
 boczny odcinek Orzeszkowej,
 Einsteina,
 Estkowskiego,
 Elsnera

MZUiM

W miarę
środków
finansowych
posiadanych
przez
MZUiM

Środki posiadane
lub pozyskane
przez MZUiM
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3

XII.

Bieżąca analiza
poprawności i
czytelności
wykonania
oznakowania

Bieżąca kontrola
oznakowania

Opracowanie projektów korekty
organizacji ruchu

MZUiM

Działania
bieżące

Środki
posiadane lub
pozyskane
przez MZUiM

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w TYCHACH

Lp.

Zamierzony cel

1

2

1

Bezpieczne
mieszkanie

Wyszczególnienie zadań
3
Wyeliminowanie
nieprawidłowości w
funkcjonowaniu instalacji
w lokalach mieszkalnych
Kampania informacyjna
odnośnie zagrożeń przy
eksploatacji urządzeń
gazowych

2

Bezpieczne
pomieszczenia
wspólnego użytku
oraz części wspólne
nieruchomości

Analiza i kontrola miejsc
szczególnie
niebezpiecznych

3

Bezpieczne
podwórko

Utrzymanie sprawności
technicznej urządzeń
infrastruktury drogowej
będącej w administracji

Sposób realizacji

Podmioty
współdziałające

Terminy
realizacji

Źródła
finansowania

4
Przeglądy instalacji kominowych
i wentylacyjnych.
Przeglądy instalacji elektrycznych
w lokalach.
Montaż czujników czadu w
lokalach.

5
Wspólnoty
mieszkaniowe

6
Zgodnie z
przyjętymi
planami
gospodarczymi

7
Wspólnoty
mieszkaniowe

Przeglądy instalacji odgromowych i
ocena konieczności ich wykonania.
Przeglądy ppoż. klatek
schodowych, piwnic, suszarni,
strychów i innych pomieszczeń
wspólnego użytku.
Usuniecie przedmiotów
łatwopalnych i utrudniających
ewakuację. Przeglądy dachów i
naprawa dachów. Usuwanie sopli i
nawisów śniegowych.
Bieżąca napraw dróg i chodników.
Bieżące przeglądy dróg
przeciwpożarowych.
Bieżące przeglądy i naprawa

Wspólnoty
mieszkaniowe, firmy
prowadzące
konserwację oraz
utrzymanie
techniczne
nieruchomości.

Na bieżąco

Wspólnoty
mieszkaniowe,
Gmina Miasta
Tychy
(MZBM Z.B.)

Wspólnoty
mieszkaniowe, firmy
prowadzące
konserwację oraz

Na bieżąco

Wspólnoty
mieszkaniowe,
Gmina Miasta
Tychy
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MZBM

XIII.

Zamierzony cel

1

2
Poprawa
bezpieczeństwa
imprez masowych
meczów piłki nożnej,
hokeja na lodzie
i koszykówki
poprzez
propagowanie wśród
dzieci i młodzieży
szkolnej zasad
bezpieczeństwa
na nowoczesnych
obiektach
sportowych.
Promowanie zasad
pozytywnego
kibicowania
Popularyzowanie
wśród dzieci i
młodzieży zasady
„fair play” oraz
zasad kulturalnego i
bezpiecznego
kibicowania

2

utrzymanie
techniczne
nieruchomości.

(MZBM Z.B.)

TYSKI SPORT S.A.

Lp.

1

placów zabaw.
Bieżące przeglądy i naprawa
miejsc gromadzenia odpadów.
Bieżące przeglądy oświetlenia
zewnętrznego.

Wyszczególnienie zadań

Sposób realizacji

Podmioty
współdziałające

Terminy
realizacji

Źródła
finansowania

3
Organizacja spotkań w
placówkach oświatowych:
przedszkola, szkoły, itp.
Organizacja konkursów
– zabaw związanych z
kibicowaniem i
bezpieczeństwem na
obiektach sportowych
Organizacja sektora
dziecięcego na imprezach
sportowych

4
W uzgodnieniu z podmiotami
współdziałającymi programy
Działania zostaną ustalone na
bieżąco

5
Policja, PSP, Straż
Miejska
Stowarzyszenie
kibiców Tyski Fan
Ośrodek „Kibice
Razem”

6
2019-2023
W trakcie
sezonów
rozgrywkowych

7
Własne środki

Organizacja festynów
Organizacja sektora
dziecięcego na imprezach
sportowych

W uzgodnieniu z podmiotami
współdziałającymi programy
Działania zostaną ustalone na
bieżąco

Policja, PSP, Straż
Miejska
Stowarzyszenie
kibiców Tyski Fan
Ośrodek „Kibice
Razem”

2019-2023
W trakcie
sezonów
rozgrywkowych

Własne środki
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Propagowanie
wiedzy w zakresie
konsekwencji
prawnych wiążących
się z niewłaściwym
zachowaniem
Kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży
nawyków
prawidłowego
zachowania się
w trakcie
kibicowania
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Uzasadnienie
(Uchwała Nr VII/……./ 19)
Zgodnie z art. 38 a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz.511), Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach na
posiedzeniu w dniu 25 marca 2019 r. zatwierdziła projekt „Miejskiego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w Tychach na lata 2019 – 2023”, którego uchwalenie zgodnie z art. 12 pkt 9 b w/w ustawy
należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta

Opracował:

Numer nadany przez DUR:

.................................................................................................
(data i podpis pracownika)

................................................................................................

Projekt uchwały kieruję na:

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:
................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
................................................................................................

Zatwierdził:

Rozdzielnik:
1. DUR w miejscu
2. SWZ w miejscu
3. IKO w miejscu

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta /
Skarbnika Miasta / Sekretarza Miasta)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady

4. PZK w miejscu
5. IKM w miejscu
6. Komenda Miejska Policji w Tychach
7. Komenda Miejska PSP w Tychach
8.

Straż Miejska w Tychach

9. MZUiM w Tychach
................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

10. MOPS w Tychach
11. PKM Sp. z o.o.
12. Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
13. MZBM ZB w Tychach
14. Tyski Sport S.A.
15. Wojewoda Śląski
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