KARTA USŁUGI
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Samodzielne stanowisko ds. obronnych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21
www.sokolowpodl.pl
tel. 25 781 75 00 / fax 25 781 75 10
Nazwa karty usługi (sprawy)

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW
RODZINY
I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
1. Wniosek: druk „uznanie żołnierza za jedynego żywiciela rodziny”
2. Wymagane dokumenty:
 zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół,
a w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu
i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku,
 kserokopia (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i aktu urodzenia dziecka,
 karta powołania do służby wojskowej lub zaświadczenie z jednostki wojskowej (WKU) o terminie
odbywania służby,
 oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi osobne
gospodarstwo domowe,
 w przypadku żołnierza samotnego – poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu
mieszkalnego (akt własności, przydziału lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli
nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub
domu mieszkalnego.
II. Opłaty:
Nie dotyczy.
III. Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu 1 miesiąca
IV. Sposób załatwienia sprawy:
Osobiście lub uprawniony członek rodziny
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :
inspektor Roman Ambroziak – Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego
VI. Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Miasta, osobie, która wniosła podanie przysługuje odwołanie do Wojewody
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie
nie podlega opłacie skarbowej. Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki
wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.
VII. Działamy na podstawie prawa:
 art. 127, 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)

VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:
Wniosek (wraz z załącznikami) może być złożony:
 pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21.
IX. Osoba do kontaktu:
insp. Roman Ambroziak– tel. 25 781 75 28;
e-mail: r.ambroziak@sokolowpodl.pl,
X. Informacje o zastosowaniu:
 Wydanie decyzji umożliwia przyznanie zasiłku przez dowódcę jednostki.
 Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są jego żona, dzieci,
rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny,
uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalonego na podstawie odrębnych
przepisów .
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