
ZARZ4DZENIENR39
WOJTA GMINY SOSNOVVICA

z dnia 29 lipca 2020 r.

wsprawie wsprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych doryczqcych opracowania koncepcji
organizacji uslug transportowych door - to - door wgmime Sosnowica.

Na podstawie art. 5a ust. 1ustavvy zdnia 8marca 1990r. osamor^dzie gminn^i ^ ^020r.
poz 713 ti) oraz §1oraz §5Uchwaly nr XXXI/180/17 Rady Gminy Sosnowica zdnia 3l.stopada 2017 r.
vv sprawie zasad itrybu przeprowadzania konsultacji zmieszkancami zarzadzam, co nast?puje.

811 Przeprowadzic konsultacje spoleczne dotycza.ce opracowania koncepcji organizacji uslug
transportowych door-to-door dla osob potrzebujacych wsparcia wzakresie mobilnosc, zterenu G.n.ny
Sosnowica.

§2. Celem konsultacji spolecznych jest:
l.Przeprowadzenie konsultacji spolecznych wsrod mieszkahcow Gminy Sosnowica, wtym lokalnych

organizacji pozarzadowych.
2 Konsultacje beda baza do opracowania koncepcji organizacji uslug transportowych door-to-door ktoreskiercwane b* do' osob "potrzebuj.cych wsparcia Wzakresie mobilnosci, t, °"rerru,,tru^bosc

zsamodzielnym przemieszczaniem sie np. ze wzgMu na ogramczon^ spravvnosc (w tym. l™"We»< ia
wozkach pouszaiace sie na kulach, niewidome, slabowidzqce, meslyszace, , in osob ktote zuvvag, na
Tiedos epno°6 Lh gtransportowych na obszarze zamieszkania maja problem zdostamem s,e do pracy, lekarzapUSgi be skierowane d^osob zpotrzeba wsparcia wzakresie mobilnosc! pos.adajacych orzecze
oniepelnosprawLci (lub rovvnowazne), jak iosob nieposiadajacych taktego orzec^a («»
osob ztrudnosciami vv poruszaniu sie). Koncepcja ta bedzie podstavva do aphkovvania osrodk, vv lamach
konkursu gmntowego pn. „Uslugi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostfpnoto
Lrhi IonLnej wielorodzinnych budynkow mieszkalnych", ogloszonego przez Panstwowy Fmdu z
rehabilLii Osob Niepelnosprawnych (PFRON), finansowanego ze srodkow Programu Operacyjnego WiedzaScJrozw6j (POWER) 2014 2020 Dziatanie 2.8 Rozwoj ustug spolecznych swiadczonych wsrodow.sku
lokalnym.

§3. Konsultacje spoleczne przeprowadzone beda wterminie od dnia 30 lipca 2020 r. do dnia 13 sierpnia
2020 r.

§4.1. Konsultacje nalezy przeprowadzic wsrod mieszkahcow Gminy Sosnowica, wtym lokalnych
organizacji pozarzadowych.

2 Konsultacje prowadzone beda wfonnie badania opinii mieszkancow zwykorzystaniem formularza
ankietov^o stanowiacego Zak,cznik nr 1do Zarz,dzenia, dost?pnego na stronie mlerneto vej.
"nS^snowicapl. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sosnowica oraz poprzez portalu konsultaq,
spolecznych pod adresem konsultacje.sosnowica.pl

3Wypelniony formularz ankiety nalezy zlozyc wterminie do 13 sierpnia 2020 rw Punkcie ObMugi
Interest vv Urzedzie Gminy Sosnowica ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, lub przeslac na adres pocztoy
SuTb adres poczty elektronicznej sosnowica@sosnowica.pl wpisujac wtytule wiadomosc, l-ormula,z
ankietowy" badz zlozyc bezposrednio przez portal konsultacji spolecznych konsultacje.sosnowica.pl.

§5.Wykonanie Zarzadzenia powierzam lnspektorowi ds. turystyki, promocji ipozyskiwania srodkow
publicznych.
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§6. Zarzadzenie wchodzi vv zycie zdniem podpisania.

Wojt Gminy Sosnowica

awomir Czubacki
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Zatycznik nr 1do zarzadzenia Nr 39

Wojta Gminy Sosnowica

z dnia 29 lipca 2020 r.

Konsultacje spoleczne -Kompleksowa koncepcja organizacji uslug transportowych door-to-door
w Gminie Sosnowica

ANKIETAZGLASZANIAUWAGDOPROJEKTU
„Kompleksowa koncepcja organizacji uslug transportowych door-to-door wGminie Sosnowica
Ninieiszv Formularz ANKIETY sluzyc ma pomoca Gminie Sosnowica vv spojnymiSnTSLu kompleksowej koncepcji transportu osob zpotrzebt, wsparca

wzak esifmobilnoLi jako obowiazkowy element wniosku oprzyznanie grantu wramach konkur u1 onZ> Z « F«"dusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, Mj
SSowy pt. „ZM0 hfrri**** tramporM door-to-door oraz poprawa do«P«osa
SZ£* iielorodlnych budynko. mestkalnych", finansowanego ze srodkow P,og,am
Ooeracvine»o Wiedza Edukacja Rozwoj ,,,,,„na SoH-2020, Dzialanie 2.8. Rozwoj uslug spolecznych svviadczonych vv srodow.sku lokalnym.

(„Minimalne wymogi wzakresie standardu uslugi door-to-door ')
"panstwa opinia iwyrazenie potrzeby wsparcia wzakresie mobilnosci na rzecz «^y™cJi

zakiadow pracy na otwartym rynkujest utrudniony.
Anldeta jest anonimowa, chodzi owskazanic opinii przez. osoby zpotrzeb, vvspanm» ">*n*

wskazanie potrzeby mieszkanca gminy.

Formularz ankiety

r^ni^^n^^ tl'udno"i wsamodzielnym przemieszczaniu sie np. ze wzgledu na ogramczona sprawnosc ruchowa).
TAK/NIE

2. Czy vv Pana/Pani rodzinie S osoby zpotrzeba wsparcia wzakresie mobilnosci?
TAK/NIE

3. Czy chcialby Pan/Pani korzystac zindywidualnego transportu door-to-door?
TAK/NIE

4 wiak-im celu chcialby Pan/Pani korayjtaezjndywjdualngpo transportu?
Aktywizacja spoleczna -
w tym m.in.
przywrocenie lub

Zawodowy - w tym
m.in. utrzymanie
zatrudnienia, pomoc vv

Edukacyjny - wzrost
poziomu wyksztalcenia,
(dostosowanie
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wzmocnienie

kompetencji spolecznych,
zaradnosci,
samodzielnosci i
aktywnosci spolecznej
(m.in. dostep do kultury,
kino, teatr, spotkania
integracyjne, zajec
rozvvojowych grupowych
i indywidualnych)

TAK/NIE

wyborze lub zmianie
zavvodu, wyposazenie vv
kompetencje i
kwalifikacje zawodowe
oraz umiej^tnosci
pozadane na rynku pracy

TAK/NIE

wyksztalcenia do potrzeb
lokalnego rynku pracy)

TAK/NIE

zlagodzenie barier
zdrowotnych
utrudniajcjcych
funkcjonowanie
spoleczehstwie
powoduj^cych oddalenie
od rynku pracy oraz
dost?p do uslug
zdrowotnych (vv tym
rehabilitacyjnych)

TAK/NIE

vv

lub

5. Na iaka odleglosc (vv km)swiadczona bedzie usluga transportowa
10-60 km Inna, iaka?

5-10 km 10-30 km

TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE

Dzickujemy za wypelnienie ankiety.
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