
 

Projekt "Lipie Przyjazne Najmłodszym" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu 

POROZUMIENIE – WZÓR 

Zawarte dnia …………......…… r. w ………………………………………………. pomiędzy: 

Gminą Lipie 

z siedzibą w: Lipiu, przy ul. Częstochowskiej 29, 42 – 165 Lipie 

NIP ............................................................................................................................................... 

REGON  

reprezentowaną przez: 

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

realizującą projekt pn. „Lipie Przyjazne Najmłodszym” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

a 

Rodzicami dziecka/Rodzicem samotnie wychowującym dziecko: 

…………………………………...………., zam. ……………………....…….....…………….., 
 (imię i nazwisko) 

......................................................................... 

PESEL …….................................................. 

§ 1 

 

Celem porozumienia jest zapewnienie przez Gminę Lipie, w ramach projektu „Lipie 

Przyjazne Najmłodszym” usługi opiekuńczej świadczonej w Gminnym Żłobku w Lipiu przy 

ul. Częstochowskiej 31, 42 – 165 Lipie nad dzieckiem 

………………………………....………… (imię i nazwisko) w wieku od 1–3 lat. 

 



§ 2 

 

Usługa świadczona będzie na warunkach określonych w umowie z Dyrektorem Żłobka 

Gminnego zawartej dnia ……………….........… w ………........………………. pomiędzy 

…………………...………..........…………, a Rodzicami/Rodzicem samotnie wychowującym 

dziecko ………..............……………………………….. (imiona i nazwiska rodziców). 

 

§ 3 

 

Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do zapewnienia usługi opiekuńczej dla dziecka 

w Żłobku Gminnym przez 10 godzin dziennie (jednak w razie potrzeby może zostać 

przedłużone).  

 

§ 4 

 

Rodzic zobowiązuje się do dostarczania raz na kwartał do Biura Projektu zaświadczenia 

od pracodawcy o zatrudnieniu i jego wymiarze. 

 

§ 5 

 

Rodzice/Rodzic samotnie wychowujący dziecko oświadczają/a, że: 

• oboje Rodzice/Rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostają/je w zatrudnieniu 

lub świadczą/y usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł 

do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą/i działalność gospodarczą. 

 

§ 6 

 

Porozumienie zostaje zawarte na okres od ……………………. r. do …………………….. r. 

 

§ 7 

 

• Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim 

dwutygodniowym wypowiedzeniem na piśmie. 

• Gmina Lipie ma prawo wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Rodziców/Rodzica obowiązków 

wynikających z niniejszego porozumienia. 

• Niniejsze porozumienie wygasa automatycznie, w przypadku rozwiązania umowy 

z Dyrektorem Gminnego Żłobka stanowiącej jego podstawę.  



§ 8 

 

Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszego porozumienia, które 

nie zostaną rozwiązane przez Strony na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd 

właściwy dla siedziby Gminy. 

 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10 

 

W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 11 

 

Niniejsze porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

……………………………………….. ...…………………………………… 
 (Podpis/y Rodzica/Rodziców) (Podpis Przedstawiciela Gminy Lipie) 

 

 


