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Szanowny Pan 
Wojciech Czerwiec 
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

 
W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią Kazimierę Bednarską  

i  Pana Andrzeja Bolewskiego -  Radnych Rady Miasta Sandomierza, z  dnia 
27.04.2022 r .,  (data wpływu 28.04.2021 r .) ,  dotyczącą utworzenia Dziennego 
Domu Pobytu Seniora w Sandomierzu lewobrzeżnym, informuję, że Gmina 
Sandomierz obecnie jest na etapie postępowania przetargowego oraz 
podpisania umowy na realizację rządowego programu „Senior +” 
polegającego na utworzeniu Dziennego Domu „Senior +” przy ul.  
Baczyńskiego 2b. Po zakończeniu przebudowy i  adaptacji  budynku oraz 
zakupu wyposażenia,  placówka rozpocznie działalność od dnia 01.01.2023 r . 
Bieżące utrzymanie placówki będzie f inansowane ze środków własnych, 
jednocześnie Gmina Sandomierz złoży wniosek na pokrycie części kosztów 
utrzymania dziennego domu „Senior+” w ramach rządowego programu 
„Senior +” na lata 2021-2025, w roku 2023. 

Problem wykluczenia społecznego osób starszych i  konieczność 
zapewnienia komfortowych warunków do życia starzejącego się 
społeczeństwa jest nam bliski  i  dokładamy wszelkich starań by pozyskać 
możliwe środki na ten cel.  Jednocześnie informujemy, że będziemy 
poszukiwać źródeł f inansowania oraz odpowiedniej lokalizacj i  budynku,  
w którym warunki pozwolą na utworzenie tego rodzaju placówki,  
spełniającego wymogi programowe.  

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać 
się o uzyskanie dotacji  na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo 
ich części,  będących własnością jednostki  samorządu terytorialnego) i/ lub 
wyposażenie ośrodka wsparcia. Dof inansowaniu podlega do 80% całkowitego 
kosztu realizacji  zadania, dotacja nie może być wyższa niż 400 tys. zł  – w 
przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł  – w przypadku Klubu 
„Senior+”.  

Miasto w obecnej sytuacji  f inansowej, w dobie kończącej się pandemii,  
bl iskości konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz znacznego wzrostu cen, nie 
jest w stanie z własnych środków utworzyć Dziennego Domu Opieki .  
W obecnym czasie dotacja w wysokości 400.000,00 zł  może okazać się kwotą 
niewystarczającą na utworzenie placówki,  ze względu na ryzyko 
niedoszacowania inwestycji .  Kluczowym staję się zatem wybór odpowiedniej 
lokalizacji  w celu optymalizacji  kosztów inwestycji .  



 

Sprawę prowadzi: Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji 15 815 42 21 

Mając na uwadze powyższe, deklaruję, że Gmina Sandomierz w roku 2023 
złoży wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu wieloletni 
„Senior+” na lata 2021–2025 Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej,  o i le 
umożliwią to uwarunkowania budżetowe samorządu i  znalezienie 
odpowiedniej lokalizacji  inwestycji .  

Wyrażamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie i  troska o mieszkańców 
Sandomierza, połączona ze złożeniem wniosków o dofinansowanie pozwoli  na 
osiągnięcie założonych celów i real izację działań dla dobra Miasta.  
 
Z wyrazami szacunku, 
Z upoważnienia Burmistrza 
Janusz Stasiak  
Zastępca Burmistrza 
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