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CRG.401.9.2021 Gliwice, 02.06.2021 r. 

nr kor.  CRG.7644.2021  
 

 
 
Pani 
Krystyna Sowa 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: CRG.401.9.2021   

Dotyczy: rozbudowa monitoringu w Dzielnicy Łabędy 

Odpowiadając na pismo z dnia 18 maja 2021 r. informuję, że 
różnice w liczbie kamer w poszczególnych dzielnicach wynikają 
z uwarunkowań historycznych związanych z budową monitoringu. 
Początkowo system skupiony był na Śródmieściu, głównie z uwagi na 
specyfikę tej dzielnicy, jak również na istniejącą infrastrukturę 
światłowodową kluczową z punktu widzenia realizacji zadania. 
W późniejszym okresie nowe punkty kamerowe montowane były 
w miejscach niebezpiecznych lub newralgicznych zgłaszanych przez 
Komendę Miejską Policji w Gliwicach i Straż Miejską. Są to główni 
użytkownicy systemu mający pełną wiedzę operacyjną na temat 
zasadności montażu w konkretnych lokalizacjach. Przedmiotowe 
wnioski każdorazowo podlegają weryfikacji i analizie warunków 
technicznych, które mają bezpośredni wpływ na koszty inwestycji. Przy 
braku odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej budowa punktów 
kamerowych generuje ogromne koszty, wielokrotnie przewyższające 
wartość zakupu i utrzymania samych kamer. Kolejną przyczyną 
występowania dysproporcji jest realizacja nowych inwestycji w ramach 
wniosków z kolejnych edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 
W ubiegłym roku powołany został zespół zadaniowy ds. miejskiego 
monitoringu wizyjnego, którego jednym z zadań jest przygotowanie 
strategii rozwoju całego systemu. Przedmiotowy dokument zostanie 
przygotowany we współpracy z radnymi i radami dzielnic. Zespół m.in. 
opiniuje wnioski dotyczące objęcia nowych lokalizacji monitoringiem 
wizyjnym, wyznacza priorytety inwestycyjne, czy też poszukuje 
nowych rozwiązań usprawniających pracę systemu. 
W związku z faktem, iż infrastruktura teletechniczna jest obecnie na 
zupełnie innym poziomie, możliwa będzie realizacja nowych projektów 
z uwzględnieniem przede wszystkim przesłanek merytorycznych. 
Będzie to miało również przełożenie na zmniejszenie występujących 
różnic, o których Pani pisała.  

Odnosząc się do drugiego pytania informuję, że system 
wykorzystywany jest do monitorowania miejsc szczególnych, mających 
wpływ na funkcjonowanie miasta. Są to takie elementy przestrzeni 
publicznej jak arterie komunikacyjne (w tym ciągi pieszo-rowerowe 
i skrzyżowania),  charakterystyczne obiekty, czy place i skwery. 



 

Wykorzystanie monitoringu jest pojęciem bardzo szerokim, 
ponieważ z jednej strony pełni on funkcję prewencyjną, 
(przeciwdziałanie aktom wandalizmu, zapobieganie przestępstwom, czy 
wykroczeniom), z drugiej strony jest znakomitym narzędziem 
dowodowym w rękach służb. Natomiast najważniejszą jego funkcją jest 
bieżące monitorowanie zagrożeń i wykrywanie wszelkiego rodzaju 
przestępstw oraz wykroczeń. System jest również narzędziem 
wspomagającym proces decyzyjny podmiotów prowadzących działania 
ratownicze w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Wielokrotnie zdarza 
się, że w trakcie trwania danego zdarzenia służby na bieżąco 
monitorują jego przebieg mając tym samym większe możliwości 
prognozowania rozwoju danej sytuacji, co ma bezpośredni wpływ na 
wykonywane czynności.  

Ze statystyk prowadzonych przez Straż Miejską w Gliwicach 
wynika, że w 2020 r. operatorzy monitoringu ujawnili 3600 zgłoszeń, 
które zostały przekazane służbom lub jednostkom miejskim. Do 
kwietnia 2021 r. odnotowano 2466 zgłoszeń. Komenda Miejska Policji 
w Gliwicach nie prowadzi danych statystycznych w tym zakresie. 

Z poważaniem 

     (-) Ewa Weber 
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

(podpisano elektronicznie) 
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