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ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko zgłaszającego:

INTERPELACJI

/ ZAPYTANIA

Renata Mazur - Radna Miasta Lubartów

Treść interpelacji / zapytania ( krótkie przedstawienie stanu faktycznego) : Na kanwie
informacji medialnych o tym, że w Lubartowie w rejonie lubartowskich szkół podstawowych
a dokładniej Szkoły Podstawowej przy ul. Legionów - grasować miał obnażający się i
zaczepiający dzieci mężczyzna proszę o udzielenie informacji na temat monitoringu
miejskiego a dokładniej kamer miejskich będących w zasobach monitoringu miejskiego?
Wiadome jest, że w rejonie ulicy Legionów i Obywatelskiej znajduje się jedna z kamer
monitoringu miejskiego. Dlatego czy zasięg jej zapisu obejmuje teren Szkoły Podstawowej nr
1 czy skierowane jest w rejon skrzyżowania ulicy Legionów i Obywatelskiej? Czy kamery
objęte siecią tzw. monitoringu miejskiego są poustawiane w sposób umożliwiający albo
ułatwiający identyfikację ewentualnych sprawców przestępstw i wykroczeń na terenie miasta
Lubartów? Czy też skierowane są na tzw. "martwe strefy", ściany budynków, ewentualnie
skalibrowane i ustawione w taki sposób, że nawet w miejscach, w których docelowo się
znajdują nie obejmują swym zasięgiem miejsc tzw. zagrożonych możliwością popełnienia
przestępstw lub wykroczeń? Kto i w jaki sposób decyduje o miejscach, na które skierowane
są kamery i czy jest to w jakiś sposób weryfikowane?

Uzasadnienie istotnego znaczenia sprawy dla miasta i jego mieszkańców : Zostałam
poproszona o interwencję choć w zasadzie można to potraktować jako pytanie, przez jedną z
mieszkanek miasta Lubartów, w związku z tym, że pomimo tzw. monitoringu miejskiego i
kamer , które wchodzą w jego skład ludzie zwracają uwagę, że "pod kamerami" nie tylko
spożywany jest alkohol i chodzi tu o miejsca w centrum miasta Lubartów i nie o godziny
wieczorne tylko o "biały dzień", kiedy ludzie wracają z pracy czy dzieci ze szkoły.
Dodatkowo wspomniana sytuacja przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie , o
mężczyźnie, który miał się obnażać i zaczepiać dzieci wychodzące ze szkoły też
prawdopodobnie odbywała się pod okiem jednej z kamer monitoringu miejskiego. Czy osoba
albo osoby odpowiedzialne za nadzór nad monitoringiem miejskim są w stanie weryfikować
ustawienia kamer tak żeby było to do wykorzystania w późniejszym czasie albo żeby było
pomocne w ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń skoro nie reagują w czasie
rzeczywistym na to co przedstawia monitoring miejski? W związku z powyższym prosiła
bym o odpowiedź w sprawie powyższego zapytania.

Forma udzielenia odpowiedzi:
1. ustna w czasie sesji1
2. pisemna
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Do wiadomości:
l. Klub Radnych Rady Miejskiej w Lubartowie "Wspólny Lubartów"
2. a/a
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Zaznaczyć właściwe

