
Protokół nr 2/2015   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 30 stycznia 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Straży Miejskiej, ul. Warszawska 16 w Stargardzie 
Szczecińskim w godzinach od 9.30 do 10.25.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 2 posiedzenie i powitał osoby 
uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 5 członków Komisji obecni są wszyscy, a więc 
jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.  
  
Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta, 
Komendanta Straży Miejskiej oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Protokół nr 1/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku 
wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec czego 
Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego 
odczytywania.  
 
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła protokół  
nr 1/2014 posiedzenia Komisji w dniu 17 grudnia 2014 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem monitoringu.  
 
2. Sprawy bieżące. 
 
Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego 
posiedzenia. 
 
Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu Szczecińskiego z wnioskiem o zmianę 
porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz Prezydent Miasta.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji.  
Propozycji nie zgłoszono.   
Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.  
 
Do punktu 1 – Zapoznanie się z funkcjonowaniem monitoringu. 
 
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Dubij powiedział, że monitoring funkcjonuje  
od listopada 2011 roku. System monitoringu posiada również Policja. Nadzór nad kamerami 
ma Policja. Jeżeli strażnik Straży Miejskiej zauważy, że policjant manualnie steruje 
kamerami, wtedy uznaje jego pierwszeństwo. Policja może ręcznie sterować jedną kamerą i 
jednocześnie na drugim monitorze obserwować obraz nadawany przez pozostałe kamery. To 
co kamery widzą w mieście, to policjanci i strażnicy Straży Miejskiej obserwują na swoich 
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monitorach.  
Obraz można wyostrzyć, dokonać jego zbliżenia. W miejscach, gdzie zostały zainstalowane 
kamery nastąpił spadek przestępstw i wykroczeń. Dzięki monitoringowi zostało wykazanych 
sporo wykroczeń. System monitoringu w mieście jest skuteczny, przydatny. Są to działania 
prewencyjne. Serwer, czyli serce monitoringu obsługują 3 osoby. Tylko one mają dostęp  
do serwerowni. W mieście w różnych miejscach zainstalowano 8 kamer. Kamery są 
obrotowe. Strażnicy Straży Miejskiej obsługują monitoring od godz. 7.00 do 22.00. Natomiast 
Policja całą dobę. Monitoring jest bardzo dobrej jakości. Komendant kontynuując powiedział, 
że stały nadzór kamer pozwala Policji i strażnikom Straży Miejskiej na lepsze zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom. Nagranie z monitoringu stanowi materiał dowodowy  
przy dokonywaniu przestępstw, dewastacji mienia. Sąd honoruje te dowody.   
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że Policja postulowała o monitoring  
w mieście. Miasto wspólnie z Policją  i Strażą Miejską pracowało nad koncepcją 
funkcjonowania monitoringu w mieście. Uznano wówczas, że docelowo kamery zostaną 
zainstalowane w 18 punktach miasta. Natomiast człowiek jest w stanie obsłużyć maksymalnie 
8 kamer. W związku z czym obecnie nie ma potrzeby nadmiernego rozbudowywania 
systemu.  
 
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Dubij zaproponował członkom Komisji zapoznanie 
się z funkcjonowaniem monitoringu znajdującego się w jednym z pomieszczeń Straży 
Miejskiej.  
 
Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem monitoringu Komisja przystąpiła do dalszych obrad.   
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące. 
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 20 lutego 2015 roku, godz. 9.00. 
 
Posiedzenie Komisji odbędzie się na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Michała Drzymały 65  
w Stargardzie Szczecińskim. 
   
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1. Informacja dotycząca zadania inwestycyjnego realizowanego przez MPGK Sp. z o.o. 

odnośnie kanalizacji w obrębie zlewni jeziora Miedwie wraz z budową Oczyszczalni 
Ścieków oraz prezentacja innych kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych  
i planowanych do realizacji  

2. Sprawy bieżące.  
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 2 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
30 stycznia 2015 roku.  
 
 

                     Przewodniczący Komisji                                               
Protokołowała:      Michał Bryła             ..................... 
                                                                    
Jolanta Kanicka                            Z-ca Przewodniczącego Komisji                       
Inspektor                                                   Mariusz Smuga      …………….                                               
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   Ireneusz Gąsiorek                           .....................                                                    
    
 
   Mariola Łada-Siwiec                     ……………..    

 
 

   Piotr Wisiński                       ..................... 
 
 
 
 
 
 
 


