
  

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
  
  
  

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

  
1. Tytuł zadania 

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował 

faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.) 

 

Bezpłatny bezprzewodowy Internet WiFi 
  

  
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

  
Miejscem realizacji zadania byłyby miejsca publiczne na terenie Szczecina, w których wciąż nie ma dostępu do 

bezpłatnego bezprzewodowego Internetu. Mogłyby to być siedziby 22 rad osiedli, w których nie zainstalowano 

hot-spotów w ramach programu instalacji 163 punktów dostępu do bezprzewodowego Internetu 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, a także inne miejsca, w których 

również ich nie zainstalowano, np. siedziby rejonowych ośrodków pomocy rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy 

i inne według uznania Urzędu Miasta (np. tramwaje i autobusy komunikacji miejskiej). Warto, aby hot-spoty 

były zainstalowane także w placówkach publicznych nieprowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin (np. na 

wydziałach publicznych uczelni wyższych, w których wciąż nie ma dostępu do Internetu przez WiFi), tak aby 

również w nich mieszkańcy Szczecina mogli korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego Internetu 
  

  
3. Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją 

zadania.) 

  
Na realizację zadania składa się instalacja 50 hot-spotów z połączeniem do Internetu.. Podczas realizacji 

zadania powinny zostać wykonane następujące działania: sporządzenie studium wykonalności zadania wraz z 

kosztorysem, konsultacje ze szczecińskimi instytucjami publicznymi nieprowadzonymi przez Gminę Miasto 

Szczecin w zakresie potrzeb dotyczących bezpłatnego Internetu, zakup oraz instalacja na budynkach urządzeń 

emitujących sygnał sieci WiFi z połączeniem do Internetu, zakup usługi telekomunikacyjnej polegającej na 

dostarczeniu do hot-spotów połączenia z siecią Internet, oznaczenie miejsc objętych obszarem działania sieci 

WiFi, zakup usługi serwisowania i bieżącego utrzymania napraw sieci hot-spotów lub zatrudnienie pracownika 

do wykonywania ww. obowiązków. 
  

  
4. Uzasadnienie zadania 

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,  

a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców.) 

 

Realizacja zadania sprawi, że mieszkańcy Szczecina będą mieli bezpłatny dostęp do Internetu w miejscach, w 

których dotychczas go nie mieli. Ułatwi to im szybsze załatwianie swoich spraw, z których wiele w dzisiejszych 

czasach załatwianych jest z wykorzystaniem Internetu, szybsze komunikowanie się, szybszy dostęp do informacji 

oraz bardziej efektywne wykorzystanie czasu, jaki mieszkańcy spędzają podczas oczekiwania na przyjęcie w 

różnych instytucjach. Warto zauważyć, że posiadanie urządzenia z możliwością łączenia się z Internetem przez 

sieć WiFi nie już dziś domeną tylko osób zamożnych lub średniozamożnych: coraz więcej osób posiada 

chociażby telefony komórkowe z taką możliwością i dotyczy to także osób stosunkowo ubogich lub wprost 

biednych. Wynika to nie tylko z faktu, że urządzenia takie są coraz tańsze, ale także z tego, że dostęp do Internetu 

jest dziś inwestycją wręcz konieczną do uzyskania mobilności potrzebnej m.in. do poprawienia własnej sytuacji 

finansowej przez osoby niezamożne. 
  

  
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 
 



Na realizacji zadania skorzystają ci mieszkańcy, którzy odwiedzają miejsca, w których hot-spoty zostaną 
zainstalowane, a więc oprócz ich pracowników także przykładowo studenci, interesanci urzędów i instytucji  
miejskich, pasażerowie komunikacji miejskiej oraz osoby, które zaczną odwiedzać dane miejsca ze względu na 
możliwość bezpłatnego korzystania z bezprzewodowego Internetu przez całą dobę (będą to np. mieszkańcy osiedli, 
na których w siedzibach rad osiedli znajdą się hot-spoty). 
  
  
  

6. Szacunkowe koszty zadania  

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.) 

 

Składowe części  zadania Koszt 

1.Instalacja 50 hot-spotów i działania towarzyszące opisane w punkcie 3.  1 900 000 złotych 

2.   

3.   

4.   

5.   

Łącznie: 1 900 000 złotych 

Koszt stanowi w przybliżeniu 50/163 kosztu budowy 163 punktów dostępu w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, którego wartość wyniosła 6 300 000 zł. 

 

Być może przy wykorzystaniu tej już istniejącej sieci uda się wskazaną wyżej kwotę 1 900 000 złotych 

obniżyć.



  

  
  

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

  

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

    

    

  
  

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
  

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
  

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu: 

  

  X  
Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 

  
  
   X 
Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin 
  

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 

dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
  

http://www.konsultuj.szczecin.pl/

