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Dokumentacja z przebieKu kontroli

Jednostka kontrolowana: Straz Miejska Kalisza

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu - wydatki budzetowe oraz zarzadzanie
monitoringiem miejskim.

Zakres kontroli:

Kontrole przeprowadzono w zakresie:
1. Realizacji zaplanowanych wydatków budzetowych na wynagrodzenia osobowe w tym nagród i
dodatków specjalnych z uwzglednieniem struktury kadr i systemu wynagradzania.
2. Realizacji wydatków budzetowych na zakup samochodu do przewozu osób nietrzezwych z
uwzglednieniem dzialan z zakresu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zarzadzania monitoringiem miej skim.

Okres objety kontrola: 2018 rok

Termin przeprowadzenia kontroli:
l) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 01.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
2) w siedzibie Urzedu Miasta Kalisza: od 21.02.2019 r. do 22.02.2019 r.

Data podpisania protokolu z kontroli: 04.03.2019 r.

Zalaczniki:

1) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

Sporzadzila:
Katarzyna Tyc
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Kalisz, dnia 04 marca 2019 r.
Wystapienie pokontrolne

Pan

Dariusz Hybs
Komendant

Strazy Miejskiej Kalisza

Dzialajac na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miasta Kalisza
wprowadzonego zarzadzeniem Nr 438/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lipca 2018 r. ze zmianami
informuje, ze przeprowadzona przez Referat Kontroli Urzedu Miasta Kalisza kontrola problemowa w
zakresie realizowanego budzetu oraz zarzadzania monitoringiem miejskim wykazala nieprawidlowosci i
uchybienia, które sa wynikiem nieprzestrzegania przepisów:

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i
rejestrowania przy uzyciu srodków technicznych obrazu zdarzen w miejscach publicznych przez
straz gminna (miejska),
zarzadzenia Nr 1 Komendanta Strazy Miejskiej Kalisza z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników Strazy Miejskiej Kalisza.

W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci i uchybienia:

1. Zarejestrowany na serwerach rejestracji, przy uzyciu kamer monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w
miejscach publicznych, obraz zdarzen, niezawierajacy dowodów pozwalajacych na wszczecie
postepowania karnego albo w sprawach o wykroczenia, przechowywany jest przez okres dluzszy niz 60
dni, co narusza § 3 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy
uzyciu srodków technicznych obrazu zdarzen w miejscach publicznych przez straz gminna (miejska).

(strona 36 protokolu kontroli)

2. Wystapil przypadek przyznania pracownikowi, dla posiadanej kategorii zaszeregowania, wynagrodzenia
zasadniczego brutto niemieszczacego sie w granicach kwot przyjetych w "Tabeli stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania" okreslonych w Regulaminie wynagradzania
dla pracowników SMK tj. jeden pracownik otrzymal przy posiadanej XI kategorii zaszeregowania,
wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 3.050,00 zl czyli o 50,00 zl wyzsze od maksymalnego dla tej
kategorii zaszeregowania, co narusza zasady wynagradzania pracowników okreslone w zarzadzeniu
Nr l Komendanta Strazy Miejskiej Kalisza z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do Regulaminu wynagradzania dla pracowników Strazy Miejskiej Kalisza.
W trakcie prowadzonych czynnosci kontrolnych pismem z dnia 04.02.2019 r. dokonano korekty pisma
angazu z dnia 24 maja 2018 r., w którym przyznano pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze brutto w
wysokosci 3.050,00 zl wg Xli kategorii zaszeregowania, dla której stawki wynagrodzenia okreslono w
przedziale od 1.920,00 zl do 3.150,00 zl.

(strona 7protokolu kontroli)
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3. Podczas przeprowadzonych w trakcie kontroli ogledzin dzialania monitoringu wizyjnego Miasta
stwierdzono, ze znaczna c~c 'kamerowych nie dziala (w zwiazku z uszkodzeniem kamer, lub ich
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(strony 32-34 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

zadan w zakresie ochrony spokoju i porzadku w miejscach publicznych, poprzez niepelne zapewnienie
skutecznosci obserwowania i rejestrowania przy uzyciu srodków technicznych obrazu zdarzen w miejscach
publicznych, a takze uniemozliwia pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy ds. monitoringu w
pelni realizowac zadania okreslone w § 18 Regulaminu Organizacyjnego Strazy Miejskiej Kalisza i w pelni
reagowac na wszelkie przejawy lamania prawa.

Prezydent Miasta Kalisza

l. Dokonac zmian w systemie rejestrowania obrazu z monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza tak, aby
zarejestrowany na serwerach rejestracji, przy uzyciu kamer monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w
miejscach publicznych, obraz zdarzen, niezawierajacy dowodów pozwalajacych na wszczecie
postepowania karnego albo w sprawach o wykroczenia, nie byl przechowywany przez okres dluzszy niz
okreslony w rozporzadzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy
uzyciu srodków technicznych obrazu zdarzen w miejscach publicznych przez straz gminna (miejska).
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2. Monitorowac na biezaco usterki w dzialaniu monitoringu wizyjnego Miasta i w przypadku ich
wystapienia szybko podejmowac dzialania w celu ich usunieCia, gdyz miejski monitoring wizyjny jest
waznym narzedziem dodatkowego zabezpieczenia przestrzeni publicznej, a sprawnie dzialajacy system
monitoringu moze zwiekszyc poczucie bezpieczenstwa obywateli, oddzialywac prewencyjnie,
przeciwdzialac atakom wandalizmu, zapobiegac przestepstwom, wykroczeniom oraz umozliwic
przypisanie winy i odpowiedzialnosci za popelnione czyny. W przypadku powaznych problemów w tym
zakresie informowac nadzorujacego jednostke Wiceprezydenta Miasta Kalisza.

Ponadto w celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje Pana do
sprawowania samokontroli oraz sprawowania nadzoru nad praca podleglych Panu pracowników, jak tez
przestrzegania przepisów w zakresie calosci funkcjonowania jednostki, gdyz przeprowadzona kontrola nie
objela wszystkich zagadnien dzialalnosci jednostki. Jednoczesnie przypominam, ze do obowiazków
kierownika jednostki nalezy dopilnowanie, aby ukazujace sie przepisy prawne byly na biezaco analizowane
i weryfikowane, a wskutek zachodzacych zmian obowiazujace w jednostce wewnetrzne akty prawne byly
niezwlocznie nowelizowane i ujednolicane.

W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego
Wiceprezydentem Miasta Kalisza.

konsultowac sie z

O sposobie realizacji zalecen pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy powiadomic
mnie w terminie nieprzekraczalnym do 25 marca 2019 r.

Do wiadomosci:

J. Pan Mateusz Podsadny - Wiceprezydent Miasta Kalisza

Urzad Miasta Kalisza
Glówny Rynek 20
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D2019.03.00215z dnia 4 marca 2019 L informuje, ze p6 zapoznaniu sie z wynikami kontroli
przeprowadzonej przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miasta Kalisza wszystkie
przedstawione uwagi przyjmuje jako cenna pomoc w pracy calej jednostki Strazy Miejskiej
Kalisza.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z pierwszym zaleceniem pokontrolnym,
zwrócilismy sie z prosba do firmy obslugujacej monitoring miejski o przedstawienie
mozliwych rozwiazan majacych na celu skrócenie okresu przechowywania danych na
serwerach. W wyniku prac podjetych przez techników firmy Leco-Bis,zmieniono parametry
systemu Alnet, konfigurujac automatyczne usuwanie materialów archiwum
przechowywanych dluzej niz 60 dni.

Dzialania te umozliwily wprowadzenie, Zarzadzeniem nr 5 Komendanta SMK
z dnia 13 marca 2019 L, Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza,
regulujacy zasady funkcjonowania systemu.

Odnoszac sie do punktu drugiego zalecen pokontrolnych, chcialem zapewnic Pana
Prezydenta, ze dokladamy wszelkich staran by na biezaco reagowac na zaistniale problemy
techniczne zwiazane z dzialaniem monitoringu wizyjnego miasta Kalisza. Swiadczy o tym
wykazany w Protokole Kontroli czas naprawy wiekszosci kamer oraz urzadzen
peryferyjnych majacych wplyw na sprawnosc dzialania systemu, który ksztaltowal sie
nastepujaco:

20 awarii usunietych w ciagu 1 dnia
29 awarii usunietych w ciagu 2-8 dni
30 awarii usunietych w ciagu 10-30dni.

Wspomniec nalezy, iz mozliwosc reakcji na usterki kamer jest uzalezniona od wielu,
czesto niezaleznych od nas czynników. Po wystapieniu usterki danej kamery, zglaszamy
problem telefonicznie, nastepnie oczekujemy na kosztorys naprawy danej kamery. Czesto
zdarza sie, ze firma serwisujaca nie jest w stanie podjac tematu natychmiast z powodu braku
wolnych terminów.
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Z racji tego, ze na poprawna prace kamery sklada sie bardzo wiele czynników: sama
kamera, przelaczniki, zasilacze, punkt przekaznikowy, wreszcie videoserwery
w serwerowni SMK i komputery je obslugujace, na zdiagnozowanie usterki potrzeba
kilkunastu roboczogodzin pracy serwisantów. Sytuacji nie poprawia wiekowosc oraz stan
techniczny calego systemu.

Z konsultacji przeprowadzonych z firma Leco-Bis wynika, iz jedna z przyczyn jest
problem z przesylem sygnalu z kamer droga radiowa. Anteny starego typu, pracujace na
dzien dzisiejszy w punktach przekaznikowych nie sa w stanie przesylac tak duzych paczek
danych jak anteny nowej technologii. Ma to duze znaczenie w przypadku montazu kamer
wysokiej rozdzielczosci, a takie w ostatnim czasie zamontowalismy na ul. Parczewskiego oraz
placu Kilinskiego.

Na dzien dzisiejszy, priorytetem jest wymiana 4 polaczen, tzw. linków pomiedzy
punktami w miescie o masztem zlokalizowanym na budynku UM Kalisza na ul. Kosciuszki.
Zakup nowych anten przekaznikowych unowoczesni system, oraz zwiekszy mozliwosci
przesylowe czterech przekazników pozwalajac na jego rozbudowe. Tym samym mamy
nadzieje na przywrócenie obrazu z kilku kamer, które pomimo sprawnego dzialania na
miejscu, nie przesylaja danych do naszego centrum.

Na koniec chcialem Pana poinformowac, ze na <;I.ziendzisiejszy znacznie obnizyla sie
ilosc niedzialajacych punktów kamerowych w miescie i trwaja prace majace na celu
uruchomienie wszystkich kamer.

O postepie prac, oraz o planowanych inwestycjach w tym zakresie poinformuje Pana
w oddzielnym pismie.

Mam nadzieje, iz przedstawione wyze) wYJasruenia w sposób wyczerpujacy
odpowiadaja na wnioski zawarte w wystapieniu pokontrolnym.

~ ~ c..J>< :... - • b<--'--• K/6t,,'fE NDANT -
Strazy '. 'skiei Kalisza, ~

Do wiadomosci:

1. Pan Mateusz Podsadny - Wiceprezydent Miasta Kalisza


