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Odpowiedź na interpelację z dnia 12 grudnia 2019 r. 
w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Rudzie Różanieckiej 

 
 
    Interpelacja została złożona w dniu 12 grudnia 2019 r. na sesji Rady Miejskiej w Narolu 
przez radnego Pana Mariusza Franusa. Interpelacja została przekazana do Burmistrza Miasta    
i Gminy Narol w dniu 17 grudnia 2019 r. 
 
    W treści interpelacji radny Mariusz Franus wnioskuje, aby w ramach trwającego do                   
7 stycznia 2020 r. naboru złożyć wniosek do Wojewody Podkarpackiego na utworzenie 
Dziennego Domu Senior+ w Rudzie Różanieckiej. Proponuje również, aby w tym celu 
przystosować niszczejący budynek filii Gminnej Biblioteki Publicznej, na który nie udało się 
otrzymać dofinansowania na termomodernizację. 
 
    Odpowiadając na interpelację informuję, że Program Senior+ na lata 2015 – 2020, daje 
oczywiście możliwości finansowego wsparcia niektórych rodzajów inwestycji, w tym na 
utworzenie Dziennego Domu Senior+. Projekt taki realizowany jest już z powodzeniem           
w miejscowości Jędrzejówka. Do Dziennego Domu Senior+ w Jędrzejówce uczęszczają 
osoby z terenu Gminy Narol, nie tylko z tej miejscowości, ale również z innych, w tym Rudy 
Różanieckiej. 
    Przygotowanie i przystosowanie starego budynku w Jędrzejówce na potrzeby złożenia 
wniosku i uzyskania dofinansowania pochłonęły sporo czasu i wysiłku. Opracowanie 
odpowiedniej dokumentacji projektowej, zaprojektowanie i skosztorysowanie takiej 
inwestycji, zgodnej z założeniami programu nie było łatwe i wymagało wielu uzgodnień                 
i konsultacji. 
   Zdaję sobie sprawę, że celem Programu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów, poprzez między innymi rozbudowę infrastruktury                       
w środowisku lokalnym, w tym tworzenia i rozwijania Dziennych Domów Senior+ i Klubów 
Senior+. Dlatego też, oprócz utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Jędrzejówce, wykonana 
została inwestycja na bazie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury, przygotowująca do 
utworzenia Klubu Senior+. Klub Senior+ w Narolu zapewni wsparcie seniorom, czyli osobom 
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, poprzez realizację oferty prozdrowotnej, w tym ich 
aktywności ruchowej, jak również edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, w zależności od 
potrzeb. Uczestnictwo w Klubie Senior+ w Narolu będzie miało charakter nieodpłatny. 
    Odpowiadając na interpelację Pana Mariusza Franusa – radnego z miejscowości Ruda 
Różaniecka, informuję, że rozumiem oczekiwania mieszkańców, z Rudy Różanieckiej, Huty 
Różanieckiej, Płazowa, czy Łówczy, ale obecnie pozostaje zbyt mało czasu na odpowiednie 
przygotowanie się do tej inwestycji, która miałaby zostać zrealizowana w miejscowości Ruda 

 



Różaniecka. Tak jak nadmieniłem na wstępie, inwestycja taka musi być dobrze 
przygotowana, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, a przebudowa budynku filii biblioteki            
w Rudzie Różanieckiej wymaga większego czasu i nakładów.  Zaprojektowanie                            
i skosztorysowanie takiej inwestycji pochłania sporo czasu i obecnie nie jesteśmy w stanie 
przygotować jej w tym terminie. 
    Ponadto Programu Senior+, określa minimalne standardy palcówek dla Dziennego Domu 
Senior+, które powinny być przystosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych 
i pozbawione barier funkcjonalnych, tj, posiadać minimum: 
- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące 
funkcję Sali spotkań, jadalni, 
- pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, 
urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, 
- 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii 
wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. 
materace, leżanka, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.), 
- pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami, 
- 1 łazienka wyposażona w dwie toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic                   
z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem, 
- pokój zabiegowo – pielęgniarski. 
    Powyższe wymagania są minimalne, a dostosowanie budynku w Rudzie Różanieckiej do 
tych wymogów, wymagało by wielu prac i uzgodnień projektowych. 
 
    Nawiązując do powyższego, dołożę starań, by wspólnie z radnymi Rady Miejskiej                   
w Narolu zastanowić się nad potrzebami mieszkańców tego terenu i wspólnie podjąć 
odpowiednie działania, by w niedalekiej przyszłości zawnioskować o odpowiednie środki 
finansowe potrzebne do remontu tego obiektu na potrzeby mieszkańców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Pan Mariusz Franus – radny Rady Miejskiej w Narolu. 
2) Pracownik ds. obsługi Rady Miejskiej w Narolu. 
3) a/a. 
 
    Ponadto zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol oraz  
w biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. 
 


