
 

 
 

 

 

POROZUMIENIE INTENCYJNE 

w sprawie udziału w projekcie pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” finansowanego w ramach 

Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawarte w dniu  

w dniu ………………. w ……………..….…., pomiędzy: 

Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze,  

z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042, NIP: 9730590332, REGON: 081048430 

reprezentowanym przez: 

Jakuba Piosika – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze 

przy udziale: 

Anny Michalskiej – Głównej Księgowej 

zwanym dalej Realizatorem 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………….….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

zwaną dalej Gminą 

wspólnie zwane Stronami 

 

Preambuła 

W celu zwiększenia dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych, a także wdrożenia 

modelu współpracy międzyinstytucjonalnej (pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 

gospodarstwami opiekuńczymi a mieszkańcami wsi) w dostarczaniu usług społecznych Strony 

zawierają porozumienie następującej treści: 

 

§ 1 

1. Strony deklarują współpracę przy realizacji zadania polegającego na powołaniu na terenie Gminy 

gospodarstwa opiekuńczego, w którym usługami opiekuńczymi zostanie objętych osiem osób, 

zgodnie z założeniami określonymi w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część Porozumienia.  

2. Zadanie będzie realizowane przez okres dwunastu miesięcy i zakończy się najpóźniej 30 czerwca 

2023 roku.  

3. Wstępny koszt realizacji zadania w kwocie 240 684,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy 

sześćset osiemdziesiąt cztery złote) zostanie sfinansowane ze środków projektu pn. „Zielone 

gospodarstwa opiekuńcze” nr RPLB.07.05.00-08-0036/21, finansowanego w ramach Działania 7.5 

Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

4. Gmina zapewnienia, że przez okres dalszych 18 miesięcy po zakończeniu realizacji zadania 

finansowanego ze środków wskazanych w ust. 3, będzie zlecać w gospodarstwie opiekuńczym 

usługi społeczne na rzecz swoich mieszkańców. 



 

 
 

 

5. Ustalenie szczegółowych warunków wspólnej realizacji zadania objętego porozumieniem, w tym 

zobowiązań finansowych oraz sposoby przekazania środków finansowych, nastąpi do dnia 

31.05.2022 roku w umowie/porozumieniu między Stronami.  

6. Nieuzyskanie dofinansowania na realizację zadania do końca roku 2022 lub niepodpisanie 

umowy/porozumienia opisanego w ust. 5 w tym czasie, skutkuje wygaśnięciem niniejszego 

porozumienia. 

  

§ 2 

1. Realizator wyznacza do kontaktów w sprawie zadania Panie: 

− Agnieszka Krzaczkowska, e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl , tel. 68 3231927, 

− Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl, tel. 68 3231927, 

− Dorota Kołkowska, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl, tel. 68 3231926. 

2. Gmina wyznacza do kontaktów w sprawie zadania: 

− ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 3 

1. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego i wspólnotowego. 

3. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

I. W imieniu Realizatora:      

1).……………………………………………   

2)…………………………………………….               

 

II. W imieniu Gminy (nazwa gminy) 

 

1).……………………………………………   

2)…………………………………………….               

 

 

Załącznik nr 1. Założenia dotyczące tworzenia gospodarstw opiekuńczych 


