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Notatka służbowa 

w związku z przerwą transmisji online posiedzenia XXII sesji Rady Gminy Karczmiska 

 odbytej 21 sierpnia 2020 r. 

Obrady XXII sesji odbywały się na Hali Sportowej, gdzie z powodu braku dostępności kablowego 

połączenia internetowego zachodzi potrzeba używania dostępu do Internetu mobilnego 

realizowanego poprzez sieć GSM. Dostęp taki z zasady jest obarczony typowymi problemami znanymi 

posiadaczom telefonów komórkowych i mobilnego dostępu do Internetu, tj. dużymi wahaniami 

jakości połączenia zależnymi od wahań zasięgu sieci telefonii komórkowej.  

Problemy z Internetem występują na każdej sesji odbywającej się na Hali Sportowej, sesja XXII 

nie była wyjątkiem, jednakże przerwa w dostępie była na tyle długa, że zerwany strumień transmisji 

online nie został już ponownie zestawiony, gdyż serwis YouTube uznał tę transmisję za zakończoną. 

Taki sam przypadek zdarzył się na sesji XXI, jednak w tamtym przypadku zerwanie połączenia 

nastąpiło na około 30 sekund przed końcem obrad. 

W dniu posiedzenia jakość łącza internetowego od początku była zła. Objawiło się to już na samym 

początku sesji, kiedy radny Roman Lipniewski nie był w stanie potwierdzić obecności na sesji i było 

konieczne ręczne ustawienie jego statusu na kworum z wykorzystaniem panelu administracyjnego. 

Dalszy przebieg posiedzenia także był problematyczny, widać to było stosunkowo długimi czasami 

oczekiwania na wyniki głosowań oraz koniecznością wielokrotnego naciskania przycisków głosowania 

przez radnych zanim oddany głos  został zaliczony i przesłany do systemu eSesja. 

Transmisja obrazu i dźwięku wymaga stabilnego łącza internetowego o parametrach minimum 

4/4 Mb/s (wysyłanie/odbieranie), czego z przyczyn niezależnych nie udało się zapewnić w czasie sesji, 

a do tego doszły także chwilowe całkowite braki połączenia internetowego.  

Transmisja online została przerwana po około 77 minutach od rozpoczęcia, w czasie kiedy Wójt 

Gminy prezentował Raport o stanie Gminy. Ponieważ do prezentacji Raportu był wykorzystywany 

komputer służący do administrowania obsługą sesji nie było możliwości szybkiego zauważenia utraty 

połączenia i szybkiej informacji o tym fakcie. Zostało to stwierdzone po zakończeniu prezentacji 

Raportu i niezwłocznie informacja o przerwaniu transmisji online została zamieszczona na stronie 

internetowej Gminy. O godzinie 11:03 zamiast playera transmisji sesji pojawił się komunikat:  

„W związku z problemami technicznymi transmisja online nie może być kontynuowana. Zapis 

przebiegu XXII sesji Rady Gminy zostanie udostępniony w godzinach późniejszych. Za utrudnienia 

przepraszamy”. Komunikat powyższy widniał na stronie Gminy do 23 sierpnia 2020 r. do godz. 7:55, 

kiedy to został zamieniony na odnośnik do zamieszczonego w serwisie YouTube pełnego 

i niezmienianego w żaden sposób nagrania offline XXII sesji Rady Gminy. 

System rejestracji sesji jest zorganizowany tak, że równolegle z transmisją online jest realizowane 

nagranie offline. Każde posiedzenie dostępne w internecie posiada swoją identyczną kopię offline 

umożliwiającą wykorzystanie jej w przypadku niemożliwości przeprowadzenia transmisji „na żywo”. 

Kopie offline zostały już kilkukrotnie wykorzystane w przypadku obrad Rady Gminy. Z polecenia 

Przewodniczącego w serwisie YouTube zamieszczona jest kopia sesji XIX z powodu braku 7 sekund 

końca transmisji, kopia sesji XXI z powodu rozłączenia internetu na ponad 30 sekund przed 

zakończeniem obrad. Począwszy od sesji XXI pod nagraniem w serwisie YouTube zamieszczona 

zostaje informacja o powodzie przesłania kopii offline. 
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Z powodu technologii zapisu plików w posiadanym rejestratorze rejestrowane nagranie tworzy pliki 

wideo o rozmiarze nieprzekraczającym 3 GB. Rozmiar pliku zależny jest od długości nagrania 

z przelicznikiem pojemności do długości w przybliżeniu równym 1 GB na godzinę nagrania. Sesja XXII 

trwała nieco ponad 6 godzin, zatem zarejestrowane zostały 3 pliki wideo, z czego 2 pliki miały rozmiar 

bliski 3 GB. 

Przed udostępnieniem kopii w serwisie YouTube pojedyncze pliki trzeba scalić i utworzyć z nich jeden 

duży. Operacja taka zależy od wydajności sprzętu. W przypadku wykorzystanego komputera 

przetworzenie 1 GB nagrania do jakości HD trwa około 80 minut. Plik wynikowy miał rozmiar 7,35 GB 

i jego przetwarzanie trwało blisko 9 godzin, kolejne 16 godzin trwało przesyłanie filmu do serwisu 

YouTube, a było spowodowane brakiem dostępu do szybkiego połączenia internetowego 

i koniecznością wykorzystywania do tego celu transmisji przez telefon komórkowy, przesłany plik 

musi zostać także przetworzony przez serwery YouTube, które z sesją XXII uporały się w niespełna 

30 minut.  

Finalnie nagranie z przebiegu XXII sesji było dostępne dla odbiorców w niedzielę 23 sierpnia około 

godziny 8 rano, tj. w czasie zmiany komunikatu informującego o problemach z transmisją online 

na odnośnik do nagrania zamieszczonego w serwisie YouTube.  
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