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INTERPELACJA 

Dotyczy: - Weryfikacja efektywnosci, sprawnosci, celowosci Monitoringu Miejskiego IP, 

Szanowny Panic Prezydencie! 

Zaprojektowanie, wybudowanie oraz uzytkowanie systemu miejskiego monitoringu, ktorego 
sercem s^ kamery rozlokowane w newralgicznych obszarach miasta powinno bye 
wykorzystj^ane do wielu roznych celow, kluezowych z punktu widzenia bezpieczeristwa 
oraz zapewnienia porz^dku pubiicznego. Mozna wyodr^bnic najistotniejsze obszary z punktu 
widzenia istnienia takowej inirastruktury: prewencja (zapobieganie przest^pstwom oraz 
aktom wandalizmu), wsparcie dla shxzb odpowiedzialnyeh za przestrzeganie prawa, 
(szczegolnie dla Policji), zwi^kszenie skutecznosci wykrywczej wtasciwych formacji 
strzeg^cych porz^dku pubiicznego, ochrona mienia, podniesienie efektywnosci w zarzi^dzaniu 
ruchem miejskim oraz niwelowanie zagrozen wyst^puj^cych w przypadku organizacji imprez 
masowych poprzez elastyczne zarzadzanie dzialaniami sit porzqdkowych. 

Urz^d Miejski w Koninie 
Biuio Ka-jv Niiasta 

wptyn^io w dmu: .tP.Jh^M 



Cz^sto w publicznej debacle pojawiajq. si? pytania o celowosc funkcjonowania miejskiego 
monitoringu, zwlaszcza po ostatnich wydarzeniach, ktore mialy miejsce w Poznaniu, gdzie 
niedawno w niew>'jasnionych do dnia dzisiejszego okolicznosciach w centrum miasta znika 
dziewczyna, a kamery okazaty si? bye niesprawne lub zainstalowano jedynie kompletnie 
nieprzydatne atrapy. Najwazniejszym miemikiem skutecznosci i efektywnosci monitoringu 
jest podniesienie poziomu bezpieczenstwa, czyli w dluzszej perspektywie czasu 
zredukowanie ilosci przest?pstw, wykroczen czy aktow wandalizmu na danym terenie. Jednak 
aspektem absolutnie koniecznym w tym zakresie jest odpowiednia sprawnosc sieci 
monitoringowej oraz zainstalowanie kamer w strategicznych pizez pryzmat poziomu 
bezpieczenstwa punktach miasta. 

Dlatego maj^c na uwadze powyzsze kwestie prosz? o odpowiedz na nast?puj^ce pytania: 

a) Jaka jest calkowita liczba kamer na terenie miasta Konina? 

b) lie kamer w sieci jest sprawnych? 

c) Czy miejski monitoring byl wykorzystywany do celow wyszczegoinionych i opisanych na 
wst?pie niniejszej interpelacji? JesU tak, to do jakich i przez kogo? 

d) Kto jest odpowiedzialny za monitoring ijego funkcjonowanie? 

e) Prosz? o podanie precyzyjnej informacji w przedmiocie lokalizacji kamer? Prosz? 
uzasadnic, dlaczego w tych miejscach konkretnie miejscach zostaly one ulokowane? 

f) Jakie miejsca Miasta Konina, w ocenie Pana Prezydenta, s^ strategiczne? Czy te miejsca 
obj?te ŝ , monitoringiem? Prosz? o uzasadnienie. 

g) Jak dhago archiwizowany jest zapis z monitoringu? 

h) Czy system monitoringu jest regulamie serwisowany tak, by spelnial swoje zadania? Jezeli 
tak, to przez jak^. firm?? 

Uzasadnienie: 

Wszystkie powyzsze pytania wynikaj^ z troski o bezpieczeiistwo Mieszkancow Konina, oraz 
tych wszystkich osob, ktore pojawiaj^si? na jego terytorium (kierowcy, osoby przybywaj^ce 
w sprawach urz?dowych, itp) 


