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Lelów, 9 marca 2020 r.

Jerzy Karolczyk

Radny Rady Gminy Lelów

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Gminy Lelów Jerzego Karolczyka
z dnia 21.02.2020 r. w sprawie działań Gniiny Lelów dotyczących stanu prac
adaptacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Drochlinie. uprzejmie informuję, iż dnia
3 marca 2020 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru
ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +„ na lata 2015-2020 edycja 2020
Moduł I na Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+/ Klubu SENIOR+.
W wyniku czego Gmina Lelów otrzymała dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł
na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Drochlinie w budynku
po byłej Szkole Podstawowej. Dnia 5 marca Gmina Lelów złożyła oświadczenie
o przyjęciu w/w dotacji w Siąskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach i oczekuje
na podpisanie umowy na dofinansowanie. Jednocześnie została zwołana Nadzwyczajna
Sesja Rady Gminy Lelów na dzień 12 marca 2020 w celu wprowadzenia zadania
i środków niezbędnych na jego realizację do budżetu Gminy Lelów. Pracownicy
merytoryczni odpowiedzialni za realizację tegoż zadania przygotowują dokumenty
przetargowe niezbędne do realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku SP Drochlin —

Utworzenie Dziennego Domu SENIOR+”. Z programu Senior + planowanajest adaptacja
byłej szkoły polegająca na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku, w którym
zostanie utworzony Dzienny Dom Senior + z liczbą tworzonych miejsc: 15. W zakres
przebudowy wchodzą: montaż dźwigu windowego dla osób z niepełnosprawnościami,
remont i wymiana aranżacji pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb
funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Senior +. Dzienny Dom Senior + będzie
znajdował się na parterze budynku, na powierzcimi ok. 250 m2. Dzienny Dom „$enior +„

będzie dysponował następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi dla seniorów:
• 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję

sali spotkań, jadalni;
• pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia

do przygotowania i spożycia posiłku przygotowanego przez seniorów;
• pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV,

komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele;
• pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności mchowej

lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb
i sprawności seniorów;

• pomieszczenie do odpoczynku;
• pomieszczenie do terapii indywidualnej i poradnictwa;
• pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi

szafkami;
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• 2 łazienki (damska i męska) wyposażona w umywalkę i prysznic z krzesełkami,
uchwyty prysznicowe;

• wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania;
• pokój pielęgniarski.

Głównym celem wsparcia w ramach Programu Senior + jest stworzenie 15 miejsc opieki
osobom powyżej 60 roku życia i zapewnienie im wsparcia oraz odpowiednich warunków
do integracji.
Całość inwestycji będzie wynosić 954 580,00 zł brutto z czego 300 000,00 zł będzie
pochodzić z dotacji, natomiast pozostała kwota 654 5 80,00 zł z budżetu Gminy Lelów.

Nie są to jedyne działania Gminy Lelów skierowane na budynek po Szkole
Podstawowej w Drochlinie. Dnia 29 stycznia 2020 r. został złożony wniosek
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Sląskiego na lata 2015-2020 w ramach poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych
na realizację projektu „Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku
w Drochlinie z Gminy Lelów”. Wnioskowane dofmansowanie to kwota 1 067 682,34 zł
brutto, przy założeniu, że wkładem własnym projektu będą pomieszczenia budynku SP
w Drochlinie. Projekt planuje się realizować w terminie od 01.08.2020 r. do 31.12.2022
r. w ramach projektu nastąpi adaptacja oraz wyposażenie Klubu Seniora Pięknego Wieku
w Drochlinie — pomieszczenia na I piętrze w budynku po byłej szkole podstawowej
w Drochlinie, realizacja zajęć i teleopieki dla seniorów z Klubu Seniora Pięknego Wieku.
Projekt stanowi odpowiedź na brak miejsc świadczenia opieki dla osób niesamodzielnych
w wieku powyżej 60 r. życia w Gminie Lelów. Celem projektu jest zwiększenie
dostępności usług opiekuńczych dla 30 osób poprzez utworzenie Klubu Seniora Pięknego
Wieku w Gminie Lelów i tym samym poprawa ich funkcjonowania w środowisku
lokalnym oraz nabycie kompetencji zawodowych 1 os. z kadry Klubu Seniora w terminie
do 3 1.12.2022 r. Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie
Lelów z 30 miejscami, co przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług
społecznych na terenie gminy. Zaplanowane zostało także doposażenie w sprzęt i pomoce
dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas realizacji zajęć w projekcie oraz
po jego zakończeniu.

Kolejnym wnioskiem o dofinansowanie jaki planuje złożyć Gmina Lelów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Siąskiego na lata 2015-
2020 w ramach poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych — wsparcie
działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie
i rybackie projektu „Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkole w
Drochlinie na cele społeczne”. Projekt zostanie złożony do 31 marca 2020 r. W ramach
projektu zostaną wyremontowane pomieszczenia w najniższej kondygnacji budynku,
które zostaną przeznaczone na cele społeczne oraz zostanie uporządkowany teren wokół
budynku. Projekt będzie realizowany w terminie od września 2020 r. do grudnia 2021
roku.


