
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 456 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa sieci 

publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach”. 

Projekt „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście 

Konin”, nr wniosku POPC.01.01.00-30-0110/19 w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 

będzie realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Koninie. Projekt 

przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i został wybrany do dofinansowania. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 64 368,00 PLN. Projekt w całości zostanie 

sfinansowany ze środków europejskich i z budżetu państwa.  

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do bezpłatnego i szybkiego 

Internetu dla interesantów Urzędu Miejskiego w Koninie oraz użytkowników obiektów 

sportowych i kulturalnych w Koninie. W ramach projektu zostanie zainstalowane 

15 wewnętrznych punktów publicznego dostępu do Internetu o wysokich 

parametrach technicznych. Przewidziana liczba hotspotów zgodna jest z wymogami 

projektu. Punkty zlokalizowane zostaną w łatwo dostępnych miejscach użyteczności 

publicznej, tym samym rozszerzając istniejącą już sieć publicznych hotspotów. Część 

z nich tj. 6 sztuk zainstalowana będzie w najbardziej uczęszczanych wydziałach Urzędu 

Miejskiego w Koninie. Będą to: Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Stanu Cywilnego, 

Wydział Spraw Obywatelskich, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

Wydział Komunikacji oraz Sala Ratuszowa. Pozostałe 9 hotspotów zostanie 

zamontowane w jednostkach organizacyjnych miasta. Będą to: Miejska Biblioteka 

Publiczna, Koniński Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, basen sportowy kryty 

(ul. Szymanowskiego), hale sportowe – bokserska i szermiercza oraz 3 punkty 

w obiekcie sportowo-rekreacyjnym RONDO.  

Dzięki zainstalowanym w miejscach publicznych punktom, wszyscy je odwiedzający 

uzyskują możliwość korzystania z Internetu na dowolnym urządzeniu mobilnym. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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