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 Tytuł sprawy
UZNANIE ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU RODZICÓW
 Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dzieci oraz
zaświadczenie o zarobkach (dochodach) członków rodziny względnie zaświadczenie o
korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy,
prawomocne orzeczenie sądu lub umowa dot. obowiązku alimentacyjnego poborowego
(żołnierza)
Do wglądu:
- karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

 Opłaty
Opłat nie pobiera się

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Stanowisko d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i informacji niejawnych, pokój nr 4

 Termin załatwienia sprawy
miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące

 Podstawa prawna
art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r, Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).

 Tryb odwoławczy
Osobie, która wniosła podanie przysługuje od decyzji burmistrza odwołanie do wojewody w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Informacje dodatkowe
Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową 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
pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Żołnierzom zasadniczej służby
wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania
służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli nie uzyskują
oni żadnego dochodu. Jeśli łączny miesięczny dochód uzyskiwany przez członków rodziny
pozostających na wyłącznym utrzymaniu żołnierza jest niższy od kwoty minimalnego
wynagrodzenia, zasiłek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą
minimalnego wynagrodzenia a wysokością tego dochodu.
Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę na jego
wniosek.
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