
 

 
 
 

Aneks nr 7 do Umowy partnerskiej z dnia 22 listopada 2016 roku 
na rzecz realizacji Projektu 

Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 
niesamodzielne  

w ramach  
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 

Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna 

 
Aneks do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Nie – Sami – Dzielni – rozwój 
usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-
Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zawartej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  
(Dz.U. z 2020 poz.818)  
 
zawarty został w dniu 13 stycznia 2021 r. w Opolu pomiędzy: 
 
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole,  
NIP 7542617249, Regon 531584375 
reprezentowanym przez Adama Różyckiego - Dyrektora na podstawie Uchwały  
Nr 2035/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie 
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w roku 2016 oraz realizację  przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2018-2019 projektu 
partnerskiego w zakresie rozwoju usług społecznych – wsparcia osób niesamodzielnych   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,   
 
zwanym dalej Partnerem Wiodącym lub Liderem 
a 
 
Gminą Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn Koźle, NIP 749-12-98-

052, Regon 004501207  
reprezentowaną przez Panią Danutę Ceglarek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kędzierzynie Koźlu  na podstawie Upoważnienia z dnia 02 listopada 2016r.  
zwaną dalej Partnerem nr 2 
 
a 

Gminą Głubczyce ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, NIP 7481129543, 
Regon 530962852 
reprezentowaną przez Pana Adama Krupę - Burmistrza i Panią Ewę Pomes - Skarbnika 
zwaną dalej Partnerem nr 3 
 
a 
Gminą Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, NIP 748 15 18 612, Regon 531412852 
reprezentowaną przez Panią Anetę Kuziora – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Branicach na podstawie Zarządzenia nr 100U/16 z dnia 19 października 2016r.  
zwaną dalej Partnerem nr 4 
 
a 
Gminą Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, NIP7: 52-10-02-643, Regon 000550344 
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reprezentowaną przez Panią Magdalenę Preuhs - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pokoju na podstawie Zarządzenia nr 24/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia  
31 maja 2017 r. 
zwaną dalej Partnerem nr 5 
 
a 
Gminą Nysa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP 753 150 2376, Regon 004501963 
reprezentowaną przez Panią Kamilę Ferdyn – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nysie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nysy Nr 1125/2017 z dnia  
01 maja 2017 r. 
zwaną dalej Partnerem nr 6 
 
a 
Gminą Lubsza ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, NIP 747-14-06-277, Regon 531412786 
reprezentowaną przez Panią Krystynę Barbarę Pacak- Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubszy na podstawie Zarządzenia Nr WG.0050.136.2016 z dnia 03 listopada 
2016r. 
zwaną dalej Partnerem nr 7 
 
a 
Gminą Zawadzkie ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, NIP: 7561860761, Regon 531413314 
reprezentowaną przez Pana Marka Kutyłę - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawadzkiem na podstawie upoważnienia nr 48/2016 z dnia 3 listopada 2016 Burmistrza 
Zawadzkiego  
zwaną dalej Partnerem nr 8 
 
a 
Gminą Paczków ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, NIP 7532377915, Regon 531412906 
reprezentowaną przez Pana Artura Rolka - Burmistrza. 
zwaną dalej Partnerem nr 9 
 
a 
Gminą Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, NIP 7511658419, Regon 531413001 
reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Soberkę - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kuczborku na podstawie zarządzenia Nr 0050.178.2016 Burmistrza Miasta Kluczbork. 
zwaną dalej Partnerem nr 10 
 
a 
Gminą Popielów ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, NIP 991 031 25 63, Regon 531413225 
reprezentowaną przez Panią Sybillę Stelmach - Wójta i Panią Magdalenę Gandyra 
Skarbnika Gminy 
zwaną dalej Partnerem nr 11 
 
Gminą Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała, NIP 7551912048, Regon 531413343 
którą reprezentuje Burmistrz: Edward Plicko  
zwaną dalej Partnerem nr 12 
 

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą w dniu 24.11.2020 r. zmian 
wniosku o dofinansowanie wprowadza się do umowy Partnerskiej następujące zmiany: 
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§ 1 

 

1. § 5 ust. 2   Umowy partnerskiej otrzymuje brzmienie : 
 

1. Strony ustalają, że poszczególni Partnerzy są zobowiązani do zrealizowania 
następujących zadań i osiągnięcia następujących wskaźników.  

1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Partner Wiodący jest odpowiedzialny za 
realizację następujących zadań i wskaźników określonych w Projekcie: 

a) zadanie nr 1 - Aktywizacja kulturalna seniorów. 

b) zadanie nr 15 – Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami 
niesamodzielnymi – podnoszenie kwalifikacji personelu służb świadczących usługi  
w społeczności lokalnej – pakiet szkoleniowy certyfikowany. 

c)  zadanie nr 16  - Regionalny Dzień Seniora.  

d) zadanie nr 17 – Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi 
społeczności lokalnej – szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.  

e) zadanie nr 18 – Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych. 

f) zadanie nr 19 – Empowerment „Senior” – Kwartalnik. 

g) zadanie nr 20 – Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi – kurs 
opiekun osoby starszej. 

h) zadanie nr 21 – Rozwój usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi  
– szkolenie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

i) zadanie nr 24 - Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych. 

j) zadanie nr 25 - Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa 
opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. 

k) zadanie nr 26 - Wsparcie domów pomocy społecznej z województwa opolskiego  
w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie 

osoby 45 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 

PLN 7488380,63 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 

szt. 105 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 

osoby 4582 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu 
zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

osoby 5 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia szt. 2 
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usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

Liczba personelu służb świadczących usługi w 
społeczności lokalnej objętego wsparciem w 
programie 

osoby 36 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 45 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie w ramach usług społecznych 

osoby 45 

Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej PLN 1617004,05 

 

2) Gmina Kędzierzyn Koźle (Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kędzierzynie Koźlu) Partner nr 2 jest odpowiedzialny za realizację następujących 
zadań i wskaźników określonych w Projekcie: 

a) Zadanie nr 2 – Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami 
niesamodzielnymi w Gminie Kędzierzyn Koźle.  

b) Zadanie nr 13 – Uruchomienie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem 
otępiennym w Gminie Kędzierzyn Koźle.   

 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie 

osoby 50 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi 
świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

sztuka (miejsce) 25 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 6 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 6 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 50 

 

3) Gmina Głubczyce ( Realizator – Dom Dziennego Pobytu Głubczyce)  
– Partner nr 3 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych  
w Projekcie: 

a) Zastosowanie aktywizacji ruchowej oraz relaksacyjnopobudzającej osób 
korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach 

4) Gmina Branice (Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach) - Partner  
nr 4 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników określonych 
w Projekcie: 

a) Zadanie nr 4 – Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Branice. 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 3 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 1 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 1 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 3 

 

5) Gmina Pokój (Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju) - Partner nr 5 jest 
odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników określonych  
w Projekcie: 

a) Zadanie nr 5 – Rozwój teleopieki oraz usług asystenckich w rodzinach osób 
starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Pokój.  

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 30 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 5 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 1 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 1 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 30 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie w ramach usług społecznych 

osoby 5 

 

6) Gmina Nysa (Realizator –Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie) - Partner  
nr 6 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników określonych 
w Projekcie: 

a) Zadanie nr 6 – Dzienne usługi opiekuńcze – szansą na lepszą jakość życia osób 
starszych w Gminie Nysa.  



 

 

6 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 24 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 24 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 6 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 6 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 24 

 

7) Gmina Lubsza (Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy) - Partner  
nr 7 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników określonych 
w Projekcie: 

a) Zadanie nr  7 – Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych 
wymagających wsparcia mieszkańców Gminy Lubsza.  

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 7 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 7 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 1 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 1 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 7 

 

8) Gmina  Zawadzkie (Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem) - 
Partner nr 8 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników 
określonych w Projekcie: 

 

a) Zadanie nr  8 – Wdrożenie usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi w Gminie 
Zawadzkie.  
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Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 5 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby  5 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

sztuka  1 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

sztuka (miejsce) 1 
 

 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 5 

 

9) Gmina Paczków  (Realizator –Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie)- Partner  
nr 9 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników określonych  
w Projekcie: 

a) Zadanie nr 9 – Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Paczków. 

b) Zadanie nr 22 -  Usługi społeczne - utworzenie miejsc w nowo tworzonych 
mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych). 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 9 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 9 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami w 
postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w 
programie 

osoby 8 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 3 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 3 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych 

szt. 8 
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istniejących po zakończeniu projektu 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 9 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie w ramach usług społecznych 

osoby 1 

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług 
społecznych w mieszkaniach wspomaganych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 8 

 

10) Gmina Kluczbork  (Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku) - Partner 
nr 10 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników 
określonych w Projekcie: 

a) Zadanie nr 10  Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełno 
sprawnościami, a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork 
poprzez organizację usług opiekuńczych.  

b) Zadanie nr 11 Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełno 
sprawnościami, a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork 
poprzez wspomaganie wielopłaszczyznowe osoby niesamodzielnej i jej otoczenia. 

c) Zadanie nr 12 Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełno 
sprawnościami, a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork 
poprzez podniesienie poczucia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej.  
 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 31 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie 

osoby 20 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 11 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 10 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 10 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 31 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie w ramach usług społecznych 

osoby 10 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych 

osoby 20 

Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w osoby 20 
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programie 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost 
jakości życia dzięki interwencji EFS 

osoby 19 

 

11) Gmina Popielów  (Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie) - Partner 
nr 11 jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników 
określonych w Projekcie: 

a) Zadanie nr 14 - Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi  
w Gminie Popielów.  

b) Zadanie nr 27 - Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy 
Popielów. 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 10 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 8 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami w 
postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w 
programie 

osoby 2 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. 1 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 4 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 1 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 1 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 10 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie w ramach usług społecznych 

osoby 1 

Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z 
mieszkań wspomaganych w ramach projektu 

osoby 2 

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług 
społecznych w mieszkaniach wspomaganych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 2 
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12) Gmina Biała  (Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej) - Partner nr 12 jest 
odpowiedzialny za realizację następujących zadań i wskaźników określonych w 
Projekcie: 

a) Zadanie nr 23 - Wdrożenie usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi i 
utworzenie mieszkań wspieranych w Gminie Biała.  

 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary  

Wartość 
docelowa   

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 5 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. 2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami w 
postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w 
programie 

osoby 4 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby 5 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie w ramach usług społecznych 

osoby 1 

Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z 
mieszkań wspomaganych w ramach projektu 

osoby 4 

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług 
społecznych w mieszkaniach wspomaganych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 4 

 

 
2. § 8  Umowy partnerskiej ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

1. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację Projektu  
w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż  
12 274 229,73 PLN i stanowiącej nie więcej niż 100 % wydatków kwalifikowalnych 
Projektu:  

0 

1) na realizację zadań Partnera Wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż 
 9 073 928,12 PLN; 

2) na realizację zadań za Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż  
525 063,15 PLN  

3) na realizację zadań Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż  
84 777,85  PLN;  

4) na realizację zadania Partnera nr 4 w łącznej kwocie nie większej niż  
123 956,68  PLN. 
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5) na realizację zadania Partnera nr 5 w łącznej kwocie nie większej niż  
85 713,84 PLN. 

6) na realizację zadania Partnera nr 6 w łącznej kwocie nie większej niż  
759 833,08  PLN. 

7) na realizację zadania Partnera nr 7 w łącznej kwocie nie większej niż  
114 709,34  PLN. 

8) na realizację zadania Partnera nr 8 w łącznej kwocie nie większej niż  
47 635,44  PLN. 

9) na realizację zadania Partnera nr 9 w łącznej kwocie nie większej niż  
670 842,27  PLN. 

10) na realizację zadania Partnera nr 10 w łącznej kwocie nie większej niż  
287 008,55  PLN. 

11) na realizację zadania Partnera nr 11 w łącznej kwocie nie większej niż  
343 804,90   PLN. 

12) na realizację zadania Partnera nr 12 w łącznej kwocie nie większej niż  
156 956,51 PLN. 

Podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Partnerowi 
Wiodącemu i pozostałym Partnerom określono w budżecie projektu, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana budżetu stanowi zmianę treści umowy 
i wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 2 

 

Postanowienia końcowe 

1. Aneks nr 7 do Umowy partnerskiej wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 
obowiązującą od dnia 24.11.2020 r. 

2. Aneks nr 7 do Umowy partnerskiej sporządzono w 13 jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów oraz dwa egzemplarze dla 
Partnera Wiodącego, który obliguje się do przekazania jednego z przekazanych mu 
egzemplarzy Instytucji Zarządzającej. 
 

 

Załączniki do aneksu: 

1. Wniosek o dofinansowanie z dnia 24.11.2020 r. wraz z aktualnym budżetem projektu 
2. Formularz zmian zaakceptowany w dniu 24.11.2020 r.  
 

 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Lider  

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Lidera 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Lidera 
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Gmina Kędzierzyn Koźle  – Partner 2  

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Głubczyce – Partner 3  

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina  Branice  – Partner 4  

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Pokój  – Partner 5  

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Nysa  – Partner 6  

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Lubsza  – Partner 7  

 

 
 
 
 
 
 

Pieczęć firmowa Partnera 

 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Zawadzkie  – Partner 8  
 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Paczków  – Partner 9  

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Kluczbork  – Partner 10  

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Popielów  – Partner 11  

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 
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Gmina Biała  – Partner 12  

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Partnera 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Partnera 

 

 


