
 Gryfice, dnia.........................................

….....................................................................................................................                                                        
/imię i nazwisko oraz PESEL osoby składającej wniosek/

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

…......................................................................................................................
adres zamieszkania – ulica nr mieszkania,  kod pocztowy, miejscowość.

....................................................................................................................

nr /tel. do kontaktu.........................................

                                                                 URZĄD  MIEJSKI  w  GRYFICACH
                                                                 GMINNE  BIURO  REAGOWANIA
                                                                 PL.  ZWYCIĘSTWA  37

WNIOSEK O UZNANIE ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU
CZŁONKÓW RODZINY

Proszę o:

1.  Uznanie  konieczności  sprawowania  bezpośredniej  opieki  nad  członkiem
rodziny.
2.  Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Poborowego – żołnierza*  .........................................................................................................
                                                                                        Nazwisko i imię

syn/córka ......................................................... 
                                                imię ojca 

                                                          
 ........................................ zam. w  ....................................................................................
          rok urodzenia                      

odbywającego służbę przygotowawczą wojskową w Jednostce Wojskowej....................

 
..................................................................................… adres  jednostki ….......................

 ..................................................................................................od dnia.........................r.

Powołany do służby wojskowej przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Świnoujściu.
Źródła dochodu poborowego - żołnierza*,
        ………....................................................................................................................................

Miejsce zatrudnienia i wysokość zarobków

         inne źródła dochodu..........................................................................................................

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

Powyższy wniosek uzasadniam następująco: 
                      



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                    
POUCZENIE:

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny może wnieść osoba powołana do czynnej służby
wojskowej lub uprawniony członek rodziny.
2.  Decyzja  w sprawie uznania za  posiadającego na wyłącznym utrzymaniu  członków rodziny jest  podstawą do wnioskowania do
dowódcy jednostki wojskowej o zasiłek na utrzymanie członków rodziny żołnierza przez okres odbywania przez niego czynnej służby
wojskowej.

PODSTAWA PRAWNA:

 Na podstawie art. 162 § 1 , 163 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014 r. poz. 183,
1195.) w związku z art.127 ust.1-5 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej
Polskiej Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 827.) zwanej dalej „ustawą”

Art. 127. 
1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) uznaje osobę, której doręczono kartę po-wołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
oraz żołnierza  odbywającego tę  służbę –  na ich  wniosek  lub  uprawnionego członka rodziny –  za  posiadającego  na  wyłącznym
utrzymaniu członków rodziny. Przepis art. 128 ust. 2 stosuje się odpowiednio (Członkami rodzin 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 z zastrzeżeniem ust. 4 i  5,  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 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.)
1a.  Wójt  lub burmistrz (prezydent  miasta),  w drodze decyzji  administracyjnej,  uznaje osobę,  której  doręczono kartę powołania do
odbycia  zasadniczej  służby  wojskowej,  oraz  żołnierza  odbywającego  tę  służbę,  na  jego  udokumentowany  wniosek  za  żołnierza
samotnego. 
1b. Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 1a, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego
(zamieszkania)  lub po-bytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia osobie karty powołania do zasadniczej
służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową – w dniu stawienia się do odbycia tej służ-by. 
2. (uchylony). 
3. Decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) doręcza się osobie, która wniosła podanie, wraz z uzasadnieniem. 
4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie, która wniosła podanie, odwołanie do wojewody w terminie
czternastu dni od dnia do-ręczenia decyzji. Decyzja może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z
naruszeniem przepisów prawa. 
5.  Żołnierzem samotnym w rozumieniu  ustawy jest  osoba niebędąca w związku małżeńskim,  prowadząca odrębne gospodarstwo
domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na po-byt stały, jeżeli  nie ma
innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Gryfice, dnia............................... 20      r.                       ...................................................
*niepotrzebne skreślić                                                                    /podpis składającego wniosek/
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