KARTA INFORMACYJNA SPOSOBU ZAŁATWIENIA SPRAWY
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I. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Złożenie wniosku w Biurze Obsługi (parter ratusza) lub przesłać pocztą tradycyjną
2. Sprawę rozpatruje Wydział Spraw Obywatelskich, pok. Nr 26 – tel. kontaktowy 68 376 05 87
3. Forma załatwienia sprawy – wydanie decyzji
II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierza).
Kserokopia aktu małżeństwa i/lub aktu urodzenia dziecka.
Zaświadczenie o dochodach członków rodziny.
Oświadczenie członka rodziny o braku dochodów.
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez
członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych) lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy
Społecznej.

IV. OPŁATY
Opłata skarbowa:
Bez opłat.
V. TRYB ODWOŁAWCZY
1. Od decyzji przysługuje żołnierzowi odwołanie do Wojewody Lubuskiego. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Burmistrza Szprotawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
VI. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j.- Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) - art.127 oraz art. 128.
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2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
VII. Uwagi
1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków może wnieść żołnierz lub
członek jego rodziny.
2. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskowa, pozostającymi na jego
wyłącznym utrzymaniu są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza
obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich
dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
DODATKOWE INFORMACJE:
Na podstawie decyzji Burmistrza Szprotawy o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodziny
oraz wniosku żołnierza, wydawana jest druga decyzja – o przyznaniu zasiłku na utrzymanie członków rodziny,
którą wydaje:
- dowódca jednostki wojskowej – w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową
i absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe,
- komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej – w stosunku do poborowego odbywającego zasadniczą
służbę w obronie cywilnej.
Zasiłek na utrzymanie członka rodziny przysługuje od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, jednakże nie
wcześniej niż od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo
zasadniczej służby w obronie cywilnej do dnia zwolnienia z tej służby.
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