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z dnia  25 lutego 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego pn. Usługi  transportu 
indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie 

Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Turawa do realizacji projektu grantowego pn. „Usługi 
transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie 
Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r. 

§ 2. Projekt grantowy, o którym mowa w § 1. realizowany jest w ramach projektu PFRON pn. Usługi 
indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych”, który finansowany jest z Funduszy Europejskich Oś Priorytetowa II Efektywna 
polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

§ 3. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Turawie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Uzasadnienie

Gmina Turawa złożyła w dniu 21.08.2020 r. wniosek grantowy w konkursie pn. „Usługi transportu
indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa
w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r.” Głównym cel realizacji projektu jest dostarczenie kompletnych
usług transportu indywidualnego door - to - door na terenie Gminy Turawa, dla osób potrzebujących
wsparcia w mobilności. W ramach działań zostanie m.in. zakupiony nowy 9 – osobowy samochód
przystosowany do przewozu osób o ograniczonej mobilności (w tym osób poruszających się z pomocą
wózka inwalidzkiego), zostanie zatrudniony przeszkolony personel: kierowca, asystent osoby
z niepełnosprawnością oraz koordynator logistyczny usług. W ramach projektu zostaną również
sfinansowane koszty związane z realizacją usług door – to door. Szacuje się, że przez 21 miesięcy realizacji
usług, z transportu indywidualnego skorzysta co najmniej 300 mieszkańców Gminy Turawa potrzebujących
wsparcia w zakresie mobilności. Umowa pomiędzy PFRON a Gminą Turawa na realizację projektu
grantowego została podpisana w dniu 18.12.2020 r. w siedzibie PFRON w Opolu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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