Mysłowice, 29.03.2016 r.

Raport
z aktywnego włączenia partnerów i społeczności lokalnych w planowanie
inwestycji dla projektu

„Zakup niskoemisyjnych środków transportu miejskiego zasilanych
paliwem metanowym CNG”

Przedsiębiorstwo Transgór S.A. w ramach poddziałania RPO 4.5.1. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego 2014-2020, zamierza zakupić 7 nowych autobusów gazowych. W celu aktywnego udziału
partnerów i społeczności lokalnej w planowaniu i realizacji projektu, firma Transgór S.A.
zaprezentowała inicjatywę podmiotom związanym m.in. z transportem publicznym oraz osobami
niepełnosprawnymi i chorymi. Aktywne włączenie społeczeństwa w planowanie projektu było
przeprowadzone m.in. z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i podmiotami wykonującymi
działalność leczniczą. Na podstawie otrzymanych opinii sporządzano niniejszy raport prezentujący
propozycje zmian w projekcie wraz z ustosunkowaniem się Wnioskodawcy do przedstawionych
propozycji.
Wymienione podmioty wyraziły pełne poparcie dla inicjatywy realizowanej przez Transgór
S.A i oceniły projekt jako znacząco poprawiający jakości życia społeczności lokalnej, szczególnie osób
starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Tabela 1 Lista podmiotów deklarujących poparcie dla projektu realizowanego przez Transgór S.A.
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Nazwa instytucji
Stowarzyszenie
Centrum Rozwoju
Transportu, ul. Cicha
20, 40-116 Katowice

Fundacja „RÓWNE
SZANSE” Organizacja
Pożytku
Publicznego, ul.
Wólczańska 225, 93005 Łódź

Fundacja „Żyć z
chorobą
Parkinsona”, ul.

Data

Uwaga

Ustosunkowanie

23.03.2016

Poparcie inwestycji, brak uwag

-

25.02.2016 r.

15.03.2016 r.

Propozycja zainstalowania
przy przycisku umożliwiającym
samodzielne otwarcie drzwi
przez pasażera wewnątrz
autobusu mikrofonu i głośnika
umożliwiającego kontakt
głosowy podróżnego z
kierowcą.

Zwrócenie uwagi kierowcom
autobusów na dbanie o
płynność jazdy, w momencie

Rozmowy kierowcy
z pasażerami
podczas jazdy są
zabronione, zatem
zasygnalizowana
zmiana nie zostaje
wprowadzona.
Konieczność
zatrzymania
pojazdu
sygnalizowana jest
dzwonkiem.
Rekomendacja
uwzględniona
zostanie w bieżącej

4

5

6

Czerska 18 lok. 243.,
00-732 Warszawa
Mysłowickie
Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.,
Mikołowska 1, 41400 Mysłowice
OLK-MED. Sp. z o.o.
Obwód Lecznictwa
Katowice, ul.
Dworcowa 3, 40-012
Katowice
Polski Instytut
Biznesu, ul. Rolna
14, 40-555 Katowice

kiedy w pojeździe znajdują się
osoby starsze i chore.

działalności
podmiotu

29.02.2016 r.

Poparcie inwestycji, brak uwag

-

29.02.2016 r.

Poparcie inwestycji, brak uwag

-

16.03.2016 r.

Poparcie inwestycji, brak uwag

-

Raport sporządził: Wiceprezes Zarządu Barbara Sitko

