
 

 
 

Urząd Gminy  
Mielec 

 

Urząd Gminy Mielec 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych 
pokój nr 30 

tel.: 017 7730590, 017 7745641 
 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 

 
OŚW-1 

 KARTA USŁUGI 

POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: Ewelina Gawryś -inspektor  

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek skierowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Formularz do 
pobrania 

--- 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Do dwóch miesięcy 

Opłaty: Wolne od opłat skarbowych 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. 

Uwagi: 

Pomoc przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy 
Mielec.  
Pomoc można uzyskać poprzez: 
- Bezpośredni kontakt z klientem. 
- Rozmową motywacyjno - informacyjna o miejscach gdzie  
można uzyskać pomoc. 

- Skierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii 
  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  
  zakładu leczniczego. 

 
Opracował(a): Ewelina Gawryś – Inspektor  
Zatwierdził(a): Bożena Mazur – Sekretarz Gminy Mielec 



 

 
 

Urząd Gminy  
 Mielec 

 

Urząd Gminy Mielec 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych 
pokój nr 30 

tel.: 017 7730590, 017 7745641 
 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 

 
OŚW-2 

 KARTA USŁUGI 

POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE 

 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: Ewelina Gawryś -inspektor  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.1390 ) 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek osoby poszkodowanej skierowany do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Formularz do 
pobrania 

--- 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W dniu złożenia wniosku 

Opłaty: Wolne od opłat skarbowych 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje 

Uwagi: 

-  Pomoc przysługuje osobom  zamieszkałym na terenie      
   Gminy Mielec.  
-  Bezpłatna obdukcja przysługuje osobom o niskich  
   dochodach. 
Pomoc można uzyskać poprzez: 
- Uzyskanie wsparcia psychologicznego. 
- Skierowanie do odpowiednich instytucji i organizacji np.   
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,. 

 
Opracował(a): Ewelina Gawryś – Inspektor 
Zatwierdził(a): Bożena Mazur – Sekretarz Gminy Mielec 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Urząd Gminy  

w Mielcu 

Urząd Gminy Mielec 

ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych 

pokój nr 30    

  tel.: 017 7730590, 17 7745640 

NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  

karty: 

OŚW - 3 

KARTA USŁUGI 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 
MŁODOCIANYCH PRACONIKÓW 

 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 

Stanowisko odpowiedzialne: Ewelina Gawryś - inspektor 

Podstawa prawna: 

1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (tj. Dz. U.  
z 2015 poz.2156 ze zm.) 

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz.23 ze zm.) 

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 
2014.232) 

4. Rozporządzenia MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze. zm.) 

Sposób załatwienia 

sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej  

Opłaty 
Wolne od opłat skarbowych 

Termin ubiegania się o 

dofinansowanie 

kosztów kształcenia 

młodocianych 

pracowników: 

Nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ukończenia przez ucznia nauki zawodu 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika, 

 Kopie dokumentów potwierdzające fakt, że pracodawca lub osoba 
prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona 
u pracodawcy posiada kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne 
wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu poświadczone za zgodność 
z ich oryginałami, 

 Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu 
przygotowania zawodowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  

 Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że 
młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do 
wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,  poświadczoną  za 
zgodność z oryginałem, 



 Wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis 
otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie.  

 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis ( załącznik nr 1 do rozporządzenia RM z dn. 29.03.2010 r. poz. 
311) 

 W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć 
pełnomocnictwo. 

 

Formularz wniosku do 

pobrania 

 w  budynku urzędu gminy pok. Nr 30, 

 na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl 

Tryb odwoławczy: 

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników przysługuje odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Uwagi: 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznaje się 
pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem 
zamieszkałym na terenie Gminy Mielec 

 

Opracował(a): Ewelina Gawryś - Inspektor 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur – Sekretarz Gminy Mielec 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Urząd Gminy  

w Mielcu 

Urząd Gminy w Mielcu 

ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Oświaty 

pokój nr 30     tel.: 017 7735640 

NIP: 817-10-67-937, REGON: 000538805 

Konto: Urząd Gminy w Mielcu  

Bank Spółdzielczy 42 9183 0005 2001 0000 8400 0001 

Numer  

karty: 

OSW - 4 

KARTA USŁUGI 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 

Stanowisko odpowiedzialne: kierownik Referatu Oświaty Barbara Szwakop 

Podstawa prawna: 

1. Art. 14 a ust. 4, art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. os 
systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz 2156 ze zm.)) 

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz.23 ze zm) 

 

Uprawnieni do dowozu 

do przedszkola i szkoły 

( ośrodka): 

1. Uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się 
na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty – do najbliższej szkoły 
podstawowej, gimnazjum; 

2. Dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego – do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej lub ośrodka; 

3. Uczniowie z niepełnosprawności ruchową, upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym - do najbliższej szkoły 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 

4. Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 

 

Wymagane dokumenty: 

 

 Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka niepełnosprawnego o 
zorganizowanie dowozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, 
przedszkola, szkoły ponadgimnazjalnej, do ośrodka umożliwiającego 
realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki albo dofinansowanie 
dowozu organizowanego przez rodziców;  

 Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka; 
 Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego dziecka 
 Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce ( 

dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)  
 

Termin składania 

wniosków 

31 lipca każdego roku 



Formularz wniosku do 

pobrania 

 w  budynku urzędu gminy pok. Nr 30, 

 na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl 

Sposób załatwienia 

sprawy Wydanie decyzji administracyjnej dla wnioskodawcy 

Termin załatwienia 

sprawy 
 W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów 

Opłaty  Wolne od opłat skarbowych 

Tryb odwoławczy: 

W przypadku otrzymania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Uwagi: 

W przypadku barku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 
Wysokość dofinansowania do dowozu organizowanego przez rodziców ustala 
się na podstawie aktualnych kosztów przewozu osób środkami komunikacji 
publicznej 

 

Opracował(a): Ewelina Gawryś - Inspektor 

Zatwierdził(a): Bożena Mazur – Sekretarz Gminy Mielec 

 


