
Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/2378/PolskiLad

Data wpływu Wniosku do Banku: 2022-02-25

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do stosowania z:
Komunikat RODO: Tak
Regulamin Naboru Wnioskówo Dofinansowanie: Tak
Oświadczenie o pomocy publicznej: Tak
Oświadczenie o środkach publicznych: Tak

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
NazwaWnioskodawcy:Powiat Turecki

Adres:

Ulica: KALISKA

Nr budynku: 59

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 62-700

Miejscowość: TUREK

Województwo:wielkopolskie

Powiat: TURECKI

Gmina: TUREK

REGON: 311018982

NIP: 6681940189

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Karolina

Nazwisko: Karolak - Czapla

Telefon:632223321

Adres e-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl
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III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 65.000.000,00

Kod TERYTWnioskodawcy: 3027011

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacyjna

Nazwa inwestycji: Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

Opis inwestycji:Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku W ramach zadania zostanie wykonany nw. zakres:
Budowa nowego budynku niepodpiwniczonego dwu kondygnacyjnego o powierzchni około 1.100,0
m2 w budynku znajdować się będą dwie instytucje publiczne - PoradniaPsychologicznoPedagogiczna
(PPP) – na parterze budynku - Starostwo Powiatowe w Turku, Wydział Komunikacji (KD) – na I piętrze
budynku - budynek w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych - wykonanie niezbędnych sieci
i przyłączy sanitarnych - instalacje elektryczne i teletechniczne - zagospodarowanie obiektu wokół
terenu Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a
także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie
wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Poradnia służy bezpłatną pomocą psychologiczno-
pedagogiczno-logopedyczną dzieciom od momentu urodzenia, a także młodzieży, ich rodzicom oraz
nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych, publicznych i niepublicznych mających
siedzibę na terenie powiatu tureckiego. Nowy budynek PPP pozwoli jeszcze w większym zakresie
udzielać pomoc dzieciom i młodzieży w szczególności w zakresie udzielania wsparcia
psychologicznego dla dzieci w czasie pandemii poprzez udzielanie bezpośredniej pomocy przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz
ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów
edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach. Nowa siedziba Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Turku pozwoli na polepszenie komfortu obsługi petentów i usprawnienie
pracy w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Oświadczamy, że rozpoczęciepostępowania zakupowegonastąpiw terminie do 6miesięcy od daty
udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-05-30

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 9.200.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.380.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcyw realizacji inwestycji: 15,00 %

Kwotawnioskowanych środków (w PLN): 7.820.000,00
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