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Odpowiadajqc na interpelacjq zlohonEw formie pisemnej w dniu 8 lutego

2019 r. informujq, 2e zapoznalem si? z wynikami ankiety dotyczqcej

bezpieczeristwa i monitoringu na terenie gminy. Wiqkszosc ankietowanych

zdecydowanie opowiada sig za budowq rnonitoringu miejskiego. sama

instalacja monitoringu jest niewystarczalqca do zapewnienia szeroko

pojmowanego bezpieczenstwa. Kolejnym waznym elementem, kt6ry wskazali

respondenci ankiety, to zwigkszenie iloSci patroli sluZb, majqcych bezpoSredni

wptyw na poczucie bezpieczefistwa ze szczegolnym wskazaniem na patrole

Policji. Zarzqdzeniem nr 247116 powolalem do funkcjonowania Komisjg ds

monitoringu Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny. w ramach swojego

dzialania komisja spotkala sig 8 krotnie, a na posiedzeniach podejmowala

dyskusjq w zakresie tematycznym. Komisla zapoznata siq rowniez z ofertami

firm Swiadczqcych ustugi z zakresu monitoringu.

Ponadto pracownicy urzqdu wzigli udziai w szkoleniu z zakresu monitoringu

wizyjnego oraz odbyly sig trzy wiztlty w osciennych jednostkach

samorzqdowych \,v celu poznania funkcjonowania tych system6w. Kwestia

budowy monitoringu wiaSciwie pozostaje bezsporna, natomiast wdrozenie tego

systemu stawia przed gminq konkretne wyzwania zwiqzane chociazby

zlokalizaqq punktu, w ktorym bgdzie pracowac obstuga monitoringu,

pomieszczen senruei'owni oraz przechowywania danych. w oparciu

o do6wiadczenia gmin wykorzystujqcych monitoring wiadomo, ze najwiqkszq

skutecznoS6 daje polqczenie monitoringu z mobilnym patrolem Strazy Miejskiej

lub Policji.



Zwa2ajqc na Pariskie propozycje wskazane w interpelacji proszq

o obecnoS6 na najbliZszej Komisji Prawa, Porzqdku Publicznego i Wsp6lpracy

z Samorzqdami w celu omowienia dalszej wsp6lpracy w tym zakresie.
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W zwi4zku z oczekiwaniami czq6ci mieszkaric6w Czerwionki-Leszczyn , w zakresie
mo2tiwoSci wdrozenia systemu monitoringu w newraLgicznych czqSciach gminy,
zwracam siq z prosbq o podjqcie konkretnych dziatari w przedmiotowym zakresie.

W zwi4zku z wynikami ankiety, dotyczqce j bezpieczefistwa i monitoringu miejskiego
(85% respondent6w opowiedziato siq ,,2a" budowE systemu monitoringu),
ptzeprowadzonej w okresie paidziernikltistopad 2017 roku, sugerujq podjqcie
dzialai, dotyczqcych reaLizacji przedmiotowe j inwestycji. Powota na Zarzqdzeniem
nr 247/76 Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny 20 czerwca 2016 roku,
Komisja do spraw monitoringu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy wsparciu
Komisji Prawa, Porz4dku Pubticznego i Wsp6tpracy z Samorzqdami oraz Rady
Miejskiej, powinna powt6rnie przeanatizowai zainicjowanie dziatari zmierzaj4cych do
wdro2enia systemu monitoringu miejskiego. Wartym podkreStenia jest r6wnie2 fakt,
i2 na podstawie wietu roinego rodzaju badari i anaLiz wynika, i2 jednq z kluczowych
funkcji monitoringu jest profitaktyka bezpieczefstwa otaz ograniczanie koszt6w na

skutki braku monitoringu, np. naprawy infrastruktury miejskiej, interwencji stu2b
w miejscach pubLicznych czy archlwizowania dowod6w (nagrari) w ewentual.nych
sprawach procesowych/sEdowych dotyczqcych wykroczeri Lub przestqpstw.

marcin.stempniak@wp.pL . 509234080
https://www.facebook.com/ASycL/ . www.aktywnispotecznie.com
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Wobec powy2szego otaz majqc na wzgtqdzie przede wszystkim bezpieczeristwo
mieszkalrc6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, proponujq organizacjq spotkania
z przedstawicielami podmiot6w zewnetrznych zajmujqcych siq Swiadczeniem ustug
w zakresie produkcji Lub/i sprzeda2y sprzqtu do monitoringu, w cetu zebrania
szczeg6towych informacji idanych w przedmiotowym zakresie. Po wstqpnym
rozeznaniu tematu, dekl.arujq chqi wsp6tpracy w przedmiotowym zakresie, tj.
rekomendacji dta firmy - producenta kamer z przeznaczeniem do monitoringu, kt6ra
wstqpnie zadektarowata bez kosztowe zaprezentowanie oferty dl.a organ6w
samorz4du [oka[nego, w tym np. zamontowanie w okresie p16bnym dwoch kamet oraz
prezentacjq efekt6w pracy testowanego systemu monitoringu, ztea[izowanego na

terenie gminy. PozostajEc w dyspozycji, proszQ o podjqcie dzialan
w przedmiotowym temacie.
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Otrzymujq:

1. Ad resat,

2. Przewodniczqcy Komisji Prawa, Porzqdku PubLicznego i Wsp6tpracy z Samorzqdami.

marcin.stempniak@wp.pt . 509234080
https://www.facebook.com/ASyCL/ o www.aktywnispol.ecznie.com


