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BRP.272.13.2018 

 

Załącznik nr 2 do umowy nr …./BRP.272.13.2018 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ZADAŃ 

 

zgodnie z umową z dnia ……………… 

     ZMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 

Wielkopolskim Stowarzyszeniem    

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                             

Skrzynka 28,                                                                        

62-402 Ostrowite                                                                 

                                                                                             

                                                                                             

 

1.  Sporządzony dnia ……………  r. w ………………………. 

w sprawie odbioru wyników zadań wykonanych zgodnie z umową nr ../ BRP.272.13.2018 

 

Rozliczenie godzinowe do umowy …./BRP.272.13.2018 

za miesiąc ………………………… 2018 r.  

na potrzeby projektu 

 „Jesteśmy aktywni”, nr RPWP.07.01.02-30-0101/16  

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata2014-2020,   

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,  

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe 

 

Grupa wsparcia 

 

Miejsce:  
 

 

ul. ……………… 

 

  Łączna liczba godzin         ……………… 

 

Wykaz osób: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

10. …………………………………… 

 

ul. ……………… 

 

  Łączna liczba godzin         ……………… 
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Wykaz osób: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

10. …………………………………… 

 

ul. ……………… 

 

  Łączna liczba godzin         ……………… 

 

Wykaz osób: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

10. …………………………………… 

 

ul. ……………… 

 

  Łączna liczba godzin         ……………… 

 

Wykaz osób: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

10. …………………………………… 

 

Razem: 

 

………………… 

 

ul. ……………… 

 

  Łączna liczba godzin         ……………… 

 

Wykaz osób: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 
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10. …………………………………… 

 

Razem: 

 

………………… 

 

ul. ……………… 

 

  Łączna liczba godzin         ……………… 

 

Wykaz osób: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. ……………………………………. 

9. ……………………………………. 

10. …………………………………… 

 

Razem: 

 

………………… 

 

                                                                                        

                                                

 

                                                                                        

                                                                                      ……………………………………… 

                                                                                                      Podpis Wykonawcy 

 

2. Ustalenia dotyczące wyników zrealizowanych zadań: 

a/ zlecone zadania zostały wykonane/nie wykonane* zgodnie z umową; 

b/ potwierdza się / nie potwierdza* się zrealizowanie zadań w miesiącu …………………….. 

na podstawie miesięcznej karty czasu pracy wykonawców usługi. 

3. W stosunku do umowy wskazuje się następujące niezgodności: …………………………… 

4. Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: ………………………. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

  

 

 

                                                                                      ………………………………………                      

                                                                                                                    Podpis Zamawiający 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić. 
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Rozliczenie miesięczne wykonawców usług zgodnie z umową …/ BRP.272.13.2018 

 

Za okres od:  

 
 do:  

 

  

Instytucja: 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

Tytuł projektu: „Jesteśmy aktywni” 

Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko w projekcie: 
 

Deklarowany we wniosku czas pracy w ramach projektu: 

  zgodnie z Umową  
 

 

Dzień 

miesiąca 

Godziny 

od - do 
Projekt (tytuł, nr) Opis  zadań Ilość godz. 

   
„Jesteśmy aktywni”, 

 RPWP.07.01.02-30-0101/16   

      

      

      

      

  OGÓŁEM godzin przepracowanych w ramach projektu  

 OGÓŁEM godziny przepracowane w ciągu całego miesiąca  

Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Wskazane zestawienie przygotowywane jest w celu wykazania łącznej liczby godzin 

przepracowanych w ramach wszystkich umów wykonawcy, w tym w ramach projekt pn. 

„Jesteśmy aktywni” RPWP.07.01.02-30-0101/16. 

Oświadczam, że nie przekroczyłem/am 276 godz./miesięcznie. 

   

                                                                                  

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

                                                                                   Miejscowość, data, podpis Wykonawcy 

  

 


