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Świadczenia Osobiste i Rzeczowe
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Organizacyjno - Oświatowy
Pokój nr 10, tel. 0 25 758 20 51, 025 757 9190, 0604126534 e-mail: oc@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek
730 – 1530 co drugi dzień
czwartek dzień wewnętrzny
Osoba do kontaktu:
Jerzy Podsiadły – Inspektor Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Straży
Justyna Miłaczewska – Kierownik Referatu
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja w sprawie świadczeń rzeczowych lub osobistych na rzecz obrony.
Wymagane dokumenty:
Wniosek uprawnionego organu o nałożeniu świadczeń osobistych oraz przeznaczenie
nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz
przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia
mobilizacji.
Formularz do pobrania:
Wniosek do pobrania
Opłaty:
Nie podlega
Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od złożenia wniosku
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o nałożeniu obowiązku wykonania świadczeń osobistych w czasie pokoju przysługuje
odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w
terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od decyzji w sprawie przeznaczenia do
wykonania świadczeń osobistych w ramach funkcji kuriera i świadczeń rzeczowych w czasie pokoju
oraz świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny
przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Wójta
Gminy Jakubów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna
Ustaw z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązki obrony Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 144, tekst jednolity), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004
roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229 poz.
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2307 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze zm.), Ustawa z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie świadczeń
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z
2004 r. Nr 203 poz. 2081 ze zm.), Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart
powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 122 poz. 1049 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w
sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219 poz. 2218). §. Ustawa z dnia 26
kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu Kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z póź. zm).
Informacje dodatkowe
1. Wniosek odwoławczy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
2. Załączniki:
- zaświadczenie o złomowaniu, sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu;
- decyzje komisji lekarskiej o stanie zdrowia, inwalidztwa;
- dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości.
Sporządził:
Jerzy Podsiadły
23.03.2015 r.

Sprawdził: Kierownik Referatu
Justyna Miłaczewska

Zatwierdził: Wójt Gminy
Hanna Wocial

