
Powody wystawienia oceny negatywnej 

 

Jednostka 1  

Pomieszczenia Klubu Senior+ będą mieściły się na 1. piętrze budynku. W budynku brak jest windy. W 

ofercie j.s.t. nie zagwarantowała likwidacji barier architektonicznych.  

 W polu 2 na str. 3 pominięto obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji demograficznej 

gminy. 

 W polu 3 na str. 4 nie wskazano, że adresatami zadania będą osoby nieaktywne zawodowo. 

 Uzasadnienie w polu 4 na str. 5 nie odnosi się w żaden sposób do wskazanych wymagań 

z treści nagłówka.  

 

Jednostka 2  

Ofertę złożyła jednostka, która dysponuje infrastrukturą typu klub/dom seniora (bez wykazania 

jednocześnie w strategii rozwoju pomocy społecznej konieczności rozwoju infrastruktury dla osób 

starszych). 

 

Jednostka 3  

Wnioskodawca nie zapewnia spełnienia standardu minimum dla pomieszczeń klubu Senior+. 

Pomieszczenia Klubu Senior+ będą mieściły się na różnych kondygnacjach budynku. W budynku brak 

jest windy. W ofercie j.s.t. nie zagwarantowała likwidacji barier architektonicznych.  

 Kosztorys z wniosku jest sporządzony w inny sposób niż kalkulacja kosztów w układzie 

paragrafowym (koszt całkowity nie wynika z ilorazu kosztu jednostkowego oraz ilości 

jednostek) 

 Występują istotne niespójności pomiędzy opisem działań i kosztorysem. W opisie działań 

(część II, pkt 7 str. 8 Oferty) Wnioskodawca wskazuje na zakup krzeseł do pomieszczenia 

ogólnodostępnego natomiast w kosztorysie w ogóle brak takiej pozycji. 

 

Jednostka 4  

 Całkowity brak diagnozy sytuacji demograficznej na poziomie gminy 

 nie wskazano czy budynek (pomieszczenia) są lub będą pozbawione barier 

architektonicznych (pomieszczenia na parterze i na piętrze) 

 w opisie brak informacji na temat wydzielonego miejsca na szatnię 

 zamieszczono rozbieżne nazwy kosztów w zakresie robót budowlanych pomiędzy 

kosztorysem a załącznikiem tabelarycznym w układzie paragrafowym wskazujące na różne 

zakresy działań 

 funkcjonowanie jednostki zaplanowano na 2 dni po 2 godziny 

 

Jednostka 5 

 brak diagnozy, opisu miejsca realizacji zadania. 



 Informacje w polu 3 str. 4 Oferty nie wskazują wprost, że adresatami zadania będą osoby w 

wieku 60+ nieaktywne zawodowo. 

 W całej Ofercie brak wykreśleń wymaganych przypisami wzoru wniosku. 

 Część wydatków wykazanych w kosztorysie w ramach zakupu wyposażenia wskazuje na 

zakupy inwestycyjne, które są niekwalifikowane w ramach Programu. 

 Nie podano żadnych informacji dotyczących godzin otwarcia klubu, nie podano też na co ma 

zostać przeznaczonych 5 pomieszczeń zajęciowych. 

 

Jednostka 6  

 brak jest informacji o wydzielonej kuchni lub aneksu kuchennego i toaletach przeznaczonych 

wyłącznie na potrzeby organizowanego klubu 

 w ofercie proponuje się korzystanie uczestnikom klubu z toalet publicznych  

 w treści Oferty zawarte są różne, sprzeczne ze sobą informacje na temat planowanej 

powierzchni 2 tych samych pomieszczeń przeznaczonych do użytku 

 

 


