UCHWAtA NR XXIV.160.2020
RAOY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Kompleksowej koncepcji organizacji uslug transportowych DOOR TO DOOR
w Gminie Baboszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art . 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Oz . U. z 2020 r., poz . 713 ze zm .) ora z na podstawie wytycznych do umowy
nr 052/UDTD/I/2020/00066 z dnia 23 grudnia 2020 r., Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje:

§1
Przyjmuje kompleksowq koncepcj~ organizacji uslug transportowych DOOR TO DOOR w Gminie
Baboszewo stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.
§2

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo.

§3
Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi
w iycie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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Za/qcznik do Uchwa/y Nr XXIV.160.2020 Rady Gminy
Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwafenia
Regufaminu
swiadczenia
us/ug
indywiduafnego transportu DOOR TO DOOR w Gminie
Baboszewo

KOMPLEKSOWA KONCEPCJA ORGANIZACJI UStUG TRANSPORTOWYCH DOOR - TO DOOR

1. Dane 0 jednostce samorz:tdu terytorialnego:
Nazwa jednostki: Gmina Baboszewo
Dane teleadresowe: ul. Warszawska 9A
09·130 Baboszewo
tel : 23 66110 91
e·mail: urzad@gminababoszewo.pl
Obszar dzialania jednostki: Usluga door to door realizowana b~dzie na terenie gminy Baboszewo,
gminy Raciqz, oraz do miast Plonska, Plocka i Ciechanowa . W powyzszych miejscowosciach znajdujq
s i~ najwazniejsze instytucje panstwowe, plac6wki zdrowotne, edukacyjne i kulturalne.
2. Opis w jakim zakresie i w jaki spos6b jednostka uwzgl~dnia dzialania na rzeez aktywizaeji zawodowej
i spoleeznej os6b z potrzebq wsparcia w zakresie mobilnosci w dokumentach strategicznych i/lub
programaeh rozwoju dotyezqeyeh jednostki samorzqdu terytorialnego.
l.Uehwala Nr VIlI/39/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyj~eia
Programu Rozwoju Gminy Baboszewo pn."Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2025".
Strategia okresla

diagnoz~

sytuaeji spoleczno • gospodarezej, eel gl6wny i szezeg610we w nawiqzaniu

do Sredniookresowej Strategii Kraju, Narodowej Strategii Sp6jnosei i innyeh strategii.
2. Uehwala Nr X11/81/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2022". Zadaniem Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporzqdkowanie i organizaeja dzialan podejmowanyeh przez gmin~
sprzyjajqcych realizaeji redukeji emisji gaz6w eieplarnianyeh wraz ze wskazaniem tendeneji
rozwojowyeh oraz dob6r dzialan, kt6re mogq zostac podj~te w przyszlosei, wraz ze wskazaniem ir6del
finan sowa nia.
3. Uehwala Nr XLI/270/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyj~eia
"Planu walki z ub6stwem energetycznym" dla Gminy Baboszewo na lata 2018 - 2023".
4. Uehwala Nr XV .101.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uehwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowyeh oraz Przeeiwdzialanie
Narkomanii dla Gminy Baboszewo na 2020 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii oraz Przeeiwdzialanie Przemoey w Rodzinie,
stanowi

ez~sc

gminnej strategii rozwiqzywania problem6w spoleeznyeh. Jest on uehwalany kazdego

roku i obejmuje swoim zakresem leeznietwo odwykowe, dzialalnosc profilaktyeznq, pomoe dzieeiom
i mlodziezy z rodzin dysfunkeyjnyeh oraz dzialalnosc edukaeyjnq. Program kierowany jest do
mieszkane6w gminy, szezeg61nie do os6b uzaleznionyeh od alkoholu i innyeh uzywek, ich rod zin

i mlodzieiy oraz wszystkich, ktorzy doswiadczajq przemocy w rodzinie . Przyj~te w Programie dzialania
majq na celu inicjowanie i wspieranie przedsi~wzi~c wplywajqcych na zmian~ obyczajow w zakresie
struktur oraz sposobu spoiywania napojow alkoholowych . Zapobieganie powstawaniu nowych
uzaleinieri, zahamowanie wzrostu uiywania i dost~pno sci do narkotykow i innych srodkow
psychoaktywnych ora z zwiqzanych z tym problemow. Program zapewnia podj~cie dzialari na rzecz
trzezwosci w gminie, przeciwdzialania nowych problemow, oraz wspiera wszelk q dzialalnosc w tym
zakresie .
S. Uchwala Nr XV .lOS.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia
osrodka wsparcia w Gminie Baboszewo Osrodka wsparcia Klub "Senior+" wlqczenia go do Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie, oraz ustalenia odplatnosci za uczestnictwo w zaj~ciach
prowadzonych przez Osrodek Wsparcia Klub "Senior+" . Glownym celem utworzenia Klubu " Senior+"
jest zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +, b~dqcych
mieszkaricami gminy Baboszewo poprzez umoiliwienie korzystania z oferty na rzecz spolecznej
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmujOlcej takie uslugi w zakresie aktywnosci ruchowej,
od
potrzeb
stwierdzonych
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuriczej, w zaleinosci
w srodowisku lokalnym. Klub "Senior+" dziala od 01 stycznia 2020 roku .
3.

Analiza niezaspokojonych potrzeb transportowych osob z potrzebq wsparcia w zakresie

mobilnosci w kontekscie ich aktywizacji spoleczno-zawodowej na terenie

obj~tym

koncepcjq.

Istotnym problemem na terenie gminy Baboszewo jest brak transportu z okolicznych wsi do Urz~du
Gminy, banku, apteki czy na poczt~, do przychodni i Ko sciola . Wszystkie ww. plac6wki zlokalizowane
sOl w Baboszewie . Funkcjonowanie w iyciu codziennym os6b z problemami z mobilnosci Ol , samotnych,
chorych nieposiadajOlcych pojazd6w czy prawa jazdy jest bardzo trudne . Cz~sto przy organizowaniu
przez Urzqd Gminy kursow zawodowych, szkoleri kwalifikacyjnych spotykalismy si~ z ch~ciq
uczestnictwa wi~kszej liczby mieszkaric6w ale problem transportu, dotarcia do budynku Urz~du byla
dla nich barierq nie do pokonania. Najbliisze przychodnie specjalistyczne, szpital, Urzqd Pracy, Urzqd
Skarbowy, ZUS zlokalizowane Sq w Plorisku -10 km od Baboszewa. Uruchomienie uslug indywidualnego
transportu door to door z pewnosci Ol rozwiOlie problem z mobilnosci Ol os6b wykluczonych spolecznie i
zawodowo . Wzmocni poziom aktywizacji os6b nie tylko niepelnosprawnych, ale takie ubogich,
starszych, samotnych i chorych . Pozyskanie grantu przez Gmin" Baboszewo pozwoli uruchomic uslug"
transportu dla os6b z problemami z mObilnosciq. Pojawienie si'i moiliwosci indywidualnego transportu
spowoduje zwi"kszenie aktywizacji zawodowej jej mieszkaric6w, zniesienie bariery terytorialnej
pozwoli mieszkaricom gminy w pelni korzystac z iycia spolecznego, uslug zdrowotnych, edukacyjnych
i kulturowych . Gmina Baboszewo przeprowadzila telefonicznOl ankiet" w celu zdiagnozowania
zapotrzebowania na przedmiotowOl inwestycj". Sposr6d mieszkaric6w gminy 200 os6b zadeklarowalo
ch'ic korzystan ia z tego typu transportu . Wsr6d potencjalnych uczestnik6w projektu SOl osoby na
w6zkach inwalidzkich, osoby z orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci jak i osoby nie posiadajOlce
orzeczenia ale majOlce problem z przemieszczaniem si'i. Sposr6d 200 os6b 19 z nich zglaszalo potrzeb"
pomocy asystenta przy wejsciu i wyjsciu z pojazdu. Podczas ankiety najcz"sciej zglaszano
zapotrzebowanie na transport do Baboszewa, Ploriska, Plocka, Ciechanowa i RaciOlia.
4. Dzialania prowadzone przez jednostk" samorzqdu terytorialnego, organizacje pozarzqdowe oraz
inne podmioty na rzecz aktywizacji spoleczno-zawodowej osob z potrzeb q wsparcia w zakresie
mobilnosci na terenie

obj~tym

uslugami transportu door-to-door.

W dniu 01 stycznia 2020 roku w Baboszewie rozpoczql dzialanie Klub "Senior+". Jednostka zostala
utworzona dzi~ki otrzymanej pomocy finansowej w ramach Wieloletniego Programu "Senior+" na lata
2015 - 2020. Uczestnicy klubu korzystajOl z oferty na rzecz spolecznej aktywizacji, w tym oferty

-

prozdrowotnej, obejmujqcej takie ustugi w zakresie aktywnosci ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i opiekunczej. Gmina Baboszewo zrealizowata projekt pn . "Cyfrowy obywatel Gminy
Baboszewo" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 os priorytetowa nr
III Cyfrowe Kompetencje Spoteczenstwa dziatanie 3.1.Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych. W ramach projektu szkolenia ukonczyto 108 os6b w trzech zakresach
tematycznych : II Moje finanse i transakcje w sieci II Rodzic w internecie oraz "Moj biznes w sieci" .
Aktualnie Gmina przygotowuje wniosek w ramach dziatania 9.1. Aktywizacja spoleczno - zawodowa
os6b wykluczonych i przeciwdzialanie wykluczeniu. Zakres projektu obejmuje zaktywizowanie
t1
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1

spoleczne i zawodowe grupy 40 os6b z terenu gminy Baboszewo korzystajqcych z pomocy Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej .
5. Funkcjonujilce rozwiilzania transportowe realizowane przez jednostk«: samorzildu terytorialnego,
organizacje pozarzildowe i sektor prywatny na terenie obj«:tym koncepcjil skierowanych do os6b
z potrzebil wsparcia w zakresie mobilnosci.
Gmina Baboszewo posiada jeden samoch6d przystosowany do przewozu osob niepelnosprawnych. We
wtasnym zakresie dowozi dzieci niepelnoprawne do szkoty oraz osoby niepetnosprawne do Plonska na
Warsztaty Terapii ZajE:ciowej. Na terenie gminy funkcjonuje transport busami swiadczony przez
prywatn<j firmE: HM Trans. Niestety siee przystank6w, kt6re obsluguje ww. firma jest niewielka i nie
wszystkie miejseowosei na terenie gminy maj<j bezposredni dostE:p do tego rodzaju transportu . Poza
transportem samochodowym przez Baboszewo przebiega trasa kolejowa szynobusu relaeji Nasielsk Sierpc. Szynobus zatrzymuje siE: tylko i wyl<jcznie na staeji w miejscowosei Baboszewo . Okoliczni
mieszkancy mUSZq we wtasnym zakresie dotrzee do Baboszewa che<je skorzystae z transportu
kolejowego . Istotnym problemem w gminie Baboszewo jest brak transportu dostosowanego do
przewozu os6b niepelnosprawnych ja k i posiadajqcych problem z mobilnosciq.
6. Spos6b/sposoby zaspokojenia potrzeb transportowych os6b z potrzeb<j wsparcia w zakresie
mobilnosci, w szczeg61nosci w zakresie uslugi door-to-door (w tym planowanego modelu
swiadczenia uslug door-to-door).
W ramach projektu zostanie uruehomiona usluga indywidualnego transportu door to door dla
mieszkanc6w gminy Baboszewo posiadaj<jcych problem z mobilnosei<j. Gtownym celem projektu jest
podniesienie aktywnosei os6b w iyeiu publicznym, spolecznym i zawodowym . Gmina bE:dzie
realizowata projekt samodzielnie a ustuga transportu bE:dzie swiadczona nieodptatnie. Grup<j doeelow<j
projektu bE:d<j osoby powyiej 18 roku iyeia zar6wno osoby z orzeczeniem 0 niepelnosprawnosei jak
i bez orzeczenia ale posiadajqce problem z mobilnosciq np. ze wzglE:du na starszy wiek czy stan zdrowia,
osoby poruszajqce siE: na wozku inwalidzkim, 0 kulkaeh, osoby niedowidzqee, gluehonieme itp. Usluga
door to door polegata bE:dzie na transporcie osob spelniajqcych ww. wymienione wymagania
wykonywana nieregularnie oraz nie nastawiona na zysk. Usluga ta kierowana bE:dzie do osob
wykluczonych spoleeznie i zawodowo z powodu problemow z przemieszezaniem siE:, ktore potenejalnie
mogq powroeie lub wejse na rynek pracy. U osob zmarginalizowanych spoleeznie naleiy przywroeic,
wzmoeniC chE:e uezestnictwa w iyciu spolecznym np. poprzez udzial w zajE:ciach w Klubie "Senior+".
Cele transportu uiytkown ik6w door to door powinny jednoznacznie aktywizowae osoby do dzialan
zawodowych (rejestracja w UrzE:dzie Pracy w Ptonsku), uczestnictwo w kursach czy szkoleniaeh
pozwalajqcych na dostosowanie wyksztalcenia i umiejE:tnosci do potrzeb rynku pracy. Pokonywanie
barier zdrowotnych utrudniajqcych funkcjonowani e w zyciu spolecznym. Ustuga bE:dzie realizowana na
terenie gminy Baboszewo oraz gminy Raciqz, do miast Plonska, Plocka i Cieehanowa. W celu dotarcia
do potencjalnych uczestnikow zastosujemy formy tradycyjne: informacja na tablicy w budynku UrzE:du
Gminy (plakaty, ulotki) oraz interaktywne (strona internetowa, facebook, system informowania sms).
Samorzqd podejmie takie akcjE: informacyjnq i jednoczesnie promocyjnq uruchamianej uslugi door to

door. W akcj~ informacyjnq zostanq wlqczeni soltysi poszczeg61nych wsi, takie Kosci61, Osrodek
Zdrowia w Baboszewie. Wszechstronne wykorzystanie rDinych technik promocji projektu przeloiy si~
na duie zainteresowanie ze strony potencjalnych uiytkownik6w. W szczeg61nych przypadkach po
indywidualnej analizie sporadycznie moie bye wykonany kurs poza okreslony zakres terytorialny po
6wczesnym przeanalizowaniu zasadnosci realizacji uslugi przez koordynatora door to door. Przew6z
wykonywany b~dzie od poniedzialku do piqtku w godzinach od 7.30 do 15.00. Zgloszenia uslugi b~dzie
moina dokonywae pisemnie, mailowo na adres: urzad@gminababoszewo.pl, telefonicznie pod
numerem 23 66110 91, oraz osobiscie w Urz~dzie Gminy Baboszewo w godzinach pracy Urz~du, ul.
Warszawska 93 A, 09- 130 Baboszewo. Zgloszenia powinny bye wykonywane co najmniej na 2 dni
robocze przed planowanym wyjazdem, potwierdzenie uslugi przez koordynatora nastqpi maksymalnie
w ciqgu 24 godzin . W zgloszeniu naleiy podae imi~ i nazwisko, adres zamieszkania (adres odbioru osoby
potrzebujqcej transportu), adres docelowy lub tras~ przejazdu, numer telefonu kontaktowy, cel
przejazdu warunkujqcy moiliwose skorzystania z uslugi door to door. Ponadto przy zgloszeniu naleiy
okreslie czy osoba potrzebuje asystenta do pomocy przy wydostaniu si~ z domu i dotarcia do miejsca
docelowego. Rol~ asystenta kierowcy w takich przypadkach b~dzie pelnil koordynator transportu .
W przypadku planowanego postoju zglaszajqcy powinien podae przewidywany czas postoju . W celu
maksymalnego wykorzystania pojazdu istnieje moiliwose Iqczenia kurs6w dla kilku os6b z miejsc
poloionych blisko siebie jak i bliskich miejsc docelowych. W przypadku niemoinosci realizacji uslugi
przez Gmin~ bezzwlocznie informuje Dna 0 tym mieszkanca. W przypadku rezygnacji mieszkanca ze
zgloszonego transportu zobowiqzany jest takie bezzwlocznie poinformowae 0 tym koordynatora.
Kierowca ma prawo odm6wie realizacji ustugi jesli osoba korzystajqca z przewozu jest pod wptywem
alkoholu, innych srodk6w odurzajqcych lub zachowujqcy si~ w spos6b agresywny. Osoba korzystajqca
z uslugi door to door ma bezwzgl~dny obowiqzek podporzqdkowywania si~ wskazaniom kierowcy i I
lub asystenta w zakresie bezpieczenstwa w czasie przewozu. Przed uruchomieniem uslug transportu
kierowca i koordynator/asystent odb~dzie kurs z udzielania pierwszej pomocy jak i przeszkolenie we
wsp61pracy z osobami niepelnosprawnymi i majqcymi problem z mob ilnosci q. Przed pierwszym
skorzystaniem z uslugi uiytkownik przekazuje oswiadczenie kierowcy/asystentowi, kt6rego wz6r
stanowi zalqcznik do regulaminu. B~dzie one potwierdzeniem spelnienia wymagan ustugi transportu
indywidualnego . Kaidy z uiytkownik6w uslug transportowych ma prawo skladac w Urz~dzie Gminy
Baboszewo skargi i zaialenia dotyczqce poziomu swiadczonych uslug. Gmina Baboszewo dysponuje
jednym samochodem przystosowanym do transportu os6b niepelnosprawnych, kt6ry w przypadku
wzrostu zapotrzebowania na ustug~ indywidualnego transportu moie bye wykorzystywany w tym celu.
W Gminie Baboszewo zadeklarowato ch~c uczestnictwa w projekcie 200 os6b z czego 19 os6b wymaga
pomocy asystenta przy przemieszczaniu si~. Z uslugi miesi~cznie b~dzie korzystalo ok 15 os6b co
rocznie daje ok 180 uiytkownik6w uslugi door to door. Koszt transportu to ok 0,5 zl/l km. W budiecie
zaplanowano, ii miesi~czny koszt transportu wynosi 1 435,00 zl przy przejechaniu ok 2 870 km.
7. Powi'lzanie proponowanego sposobu swiadczenia uslug transportowych dla os6b z ograniczon'l
mobilnosci'l z dzialaniami podejmowanymi na rzecz aktywizacji spoleczno-zawodowej.
Uruchomienie pierwszej uslugi indywidualnego transportu na terenie gminy Baboszewo b~dzie mialo
na celu gt6wnie aktywizacj~ os6b z problemami z mobilnosciq zar6wno aktywizacj~ spolecznq jak
i zawodowq. Umoiliwienie mieszkancom transportu na szkolenia, warsztaty czy do Urz~du Pracy oraz
do plac6wek zdrowotnych i edukacyjnych spowoduje aktywizacj~ os6b dotychczas wykluczonych
spolecznie, przeciwdzialanie ich samotnosci i bezradnosci. Realizacja przedmiotowego projektu
pozwoli mieszkaricom w pelni wykorzystac pomoc jakq oferujq im rDinego rodzaju podmioty zar6wno
publiczne jak i prywatne, pokonanie barier komunikacyjnych wyst~pujqcych na terenie gminy
Baboszewo. Koordynator projektu b~dzie zbieral i analizowal dane 0 liczbie uzytkownikow, ktorzy
skorzystali z uslugi indywidualnego transportu w celu aktywizacji spoleczno - zawodowej w stosunku

do cafkowitej liczby uiytkownik6w oraz liczbie przejazd6w w celu aktywizacji spofeczno - zawodowej
w stosunku do cafkowitej liczby przejazd6w.

