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     Krasnystaw, dnia .............................

.............................................................                             
              ( imię i nazwisko  i PESEL)

.......................................................
               ( adres  wnioskodawcy )

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

WÓJT GMINY KRASNYSTAW 

W N I O S E K
O UZNANIE ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW 

RODZINY

poborowego – ( żołnierza )*   ................................................................................................. 

s. ........................................., rocznik .................................         odbywającego zasadniczą

służbę wojskową od dnia .......................................................         w Jednostce Wojskowej 

.............................................................................................................................................. *

posiadającego kartę powołania do Jednostki Wojskowej ......................................................

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

Powołany do zasadniczej służby wojskowej przez  ...............................................................

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić                                                                                                                        

                                                                                                                      ..................................................................................
                                                                                                         ( podpis wnioskodawcy )



Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1e ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) wniosek i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. 

Pouczenie

      1.   Wniosek składa poborowy* żołnierz lub uprawniony członek rodziny,

2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a/  karta  powołania,  a  w  przypadku  żołnierza  zaświadczenie  z  jednostki  wojskowej     

      lub wojskowej komendy uzupełnień  o odbywaniu służby wojskowej,

b/ akt małżeństwa
c/ akt urodzenia dziecka

d/  jeżeli  członek  rodziny  poborowego  będący  na  jego  utrzymaniu  nie  uzyskuje     

      dochodu do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego,  że  członek  rodziny  będący  na  utrzymaniu 

poborowego nie jest płatnikiem podatku dochodowego,

zaświadczenie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  że  członek  rodziny  będący  na utrzymaniu 
poborowego   jest   zarejestrowany  (bądź  nie)  jako  bezrobotny  
i nie pobiera zasiłku,
zaświadczenie  z  uczelni  (szkoły)  o  pobieraniu  nauki  (zaświadczenie  powinno  zawierać 
informację, że osoba ta,  nie pobiera  stypendium) 
e/ w sytuacji gdy członek rodziny uzyskuje dochód należy dołączyć:

- zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego,  o  uzyskiwanych  dochodach  np.  z  tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej ,

zaświadczenie  z  zakładu  pracy  o  zatrudnieniu  i  wysokości  otrzymywanego  dochodu 
miesięcznego brutto (zasiłku macierzyńskiego, wychowawczego)
w razie potrzeby kserokopię odcinka potwierdzającego pobieranie świadczeń emerytalnych 
lub rentowych
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Wydawany w sprawie orzekania o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego
na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
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