KARTA USŁUG NR: OC/04
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY (RRGG)

Symbol: 5218-4
STRON

1

ZMIANY ..............

NAZWA USŁUGI:

Ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego
utracone wynagrodzenie, przysługujące żołnierzowi rezerwy, który
odbył ćwiczenia wojskowe.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z
2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami ).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe o wypłacenie świadczenia pieniężnego
rekompensującego utracone wynagrodzenie albo dochód.
Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o ilości dni odbytych ćwiczeń wojskowych oraz kwotę uposażenia
wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń.
Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu lub dochodzie w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych
wydane przez:
a) naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy rezerwy prowadzących działalność gospodarczą,
b) pracodawca – w stosunku do żołnierzy rezerwy będących pracownikami lub pozostających w stosunku
służbowym,
c)
wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w stosunku do żołnierzy rezerwy utrzymujących się wyłącznie z
działalności rolnej.
-

OPŁATY:
Nie ma opłat

TERMIN ODPOWIEDZI (ZAŁATWIENIA SPRAWY):
Do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn.

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA:
NAZWA REFERATU:
Informacji Niejawnych
NR POKOJU:
KONTAKT:
GODZINY PRACY:

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej oraz Ochrony
– KOŚCIUSZKI 2, 11-400 KĘTRZYN
23
TEL: (0 89) 751 24 74 wew. 23, FAX: (0 89) 751 27 46
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 700 - 1500

UWAGI:
Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
osobiście przez wnioskodawcę,
za pośrednictwem poczty / gońca
O formie decyduje wnioskodawca

NOTATKI WŁASNE:

UWAGA!! Aktualność kart jest sprawdzana nie częściej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Gminy Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, TEL: (0 89) 751 24 74,

FAX: (0 89) 751 27 46, e-mail: ketrzyn@zgwrp.org.pl

