
Uchwała nr  1082 /2018 

Zarządu Powiatu w Łęcznej 
z dnia  5 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu staży zawodowych i regulaminu refundacji kosztów 

przejazdu na staże zawodowe w projekcie „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na 

rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 

XVI/113/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania  

12.4 Kształcenie zawodowe i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się regulamin staży zawodowych w projekcie „Szkolnictwo zawodowe – 

dobry start na rynku pracy” wraz ze wzorem umowy na organizację staży stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Przyjmuje się regulamin refundacji kosztów przejazdu na staże zawodowe w projekcie 

„Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu:                                                                Przewodniczący  Zarządu 

 

 

1. Dariusz Kowalski                ……………… 

2. Grzegorz Kuczyński             .……………...                                     Roman Cholewa 

3. Krystyna Wiśniewska          ……………… 

4. Paweł Wójcicki                     .…………….. 

 



Uzasadnienie 

 

W celu poprawnej realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku 

pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, na realizację, którego podpisana została z Samorządem Województwa 

Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej umowa o dofinansowanie projektu, 

została opracowany Regulamin organizacji staży zawodowych w ww. projekcie.  

Niniejszy dokument zawiera wytyczne niezbędne do organizacji staży zawodowych 

dla uczestników projektu: uczniów dwóch zespołów szkół: Zespołu Szkół Rolniczych w 

Kijanach i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Ponadto opracowany został regulamin 

określający zasady wypłacania zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników staży do miejsca 

odbywania staży i wysokość kwot.  

Zgoda na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do realizacji projektu została wyrażona 

uchwałą nr XVI/113/2016 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 „Edukacja, kwalifikacje  

i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe i złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu 


