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Kasa Ośrodka Pomocy Społecznej czynna będzie od godz. 10.00 do godz. 14.00 tylko  

w dniach zgodnie z podanym harmonogramem. Osoby, którym zasiłki rodzinne przekazy-

wane są na konta osobiste, mają przelewane środki 1-2 dni przed planowaną wypłatą.  

W związku z powyższym prosimy o zakładanie kont osobistych. 

Kwalifikacja wojskowa 

Kwalifikacja wojskowa w Mieście i Gminie Wolsztyn 

potrwa od dnia 18 – 26 marca 2013 r. i dotyczy: 

- mężczyzn urodzonych w 1994 r., 

- mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy 

nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do 

czynnej służby wojskowej, 

- osób urodzonych w latach 1992-1993, które zostały 

uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czaso-

wo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy 

to osób, których niezdolność do służby upływa przed 

zakończeniem kwalifikacji, 

- osób urodzonych w latach 1992-1993, które zostały 

przez Powiatową Komisję Lekarską uznane za czaso-

wo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich nie-

zdolność do służby upływa po 30 kwietnia br., czyli po 

zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te 

jeszcze przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji 

złożyły lub złożą wnioski o zmianę przyznanej im 

wcześniej kategorii zdolności do służby wojskowej, 

- kobiet urodzonych w latach 1989-1994, które posia-

dają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojsko-

wej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademic-

kim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczel-

niach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierun-

kach psychologicznych, albo będących studentkami 

lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: 

analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-

dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownic-

two medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych 

na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, 

weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 

Ponadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, 

które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do peł-

nienia służby wojskowej. 

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojsko-

wej po raz pierwszy, powinny zabrać ze sobą: 

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość, 

- dokumentację medyczną (jeżeli takową posiadają), 

- aktualną fotografię o wymiarach 3 cm X 4 cm bez 

nakrycia głowy, 

- dokumenty potwierdzające wykształcenie 

(kwalifikacje zawodowe) lub zaświadczenie o konty-

nuacji nauki. 

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz 

kolejny powinny zabrać ze sobą: 

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość, 

- aktualną dokumentację medyczną (z ostatnich  

12 miesięcy), 

- książeczkę wojskową. 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. egzamin matu-

ralny, choroba itp.) nie może stawić się do kwalifikacji 

wojskowej w określonym w wezwaniu terminie 

i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego 

wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to 

zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana 

do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, 

które nie pozwalają jej na stawienie się w tym termi-

nie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi 

nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifika-

cji wojskowej. 

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się 

jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego  

zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2012 r. ukoń-

czyły 24 lata, mają obowiązek zgłoszenia się w woj-

skowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu 

na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub poby-

tu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Obo-

wiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu 

lat. 

Osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej,  

w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich zosta-

nie orzeczona kategorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej. 

Zadania związane z określeniem kategorii zdolności 

do czynnej służby wojskowej wykonywane będą przez 

Powiatową Komisję Lekarską w Wolsztynie, która 

wyda orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji admi-

nistracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne po 

upływie 14 dni od jego odbioru. Dlatego każda osoba 

ma prawo do złożenia, w ciągu 2 tygodni odwołania 

do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Wojewódzka 

Komisja Lekarska może wezwać osobę, która odwołu-

je się od decyzji powiatowej komisji lekarskiej i pod-

dać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także 

zażądać od niej przedstawienia dokumentacji me-

dycznej, a także skierować ją na badania specjali-

styczne lub obserwację szpitalną. O zmianę kategorii 

zdolności do służby wojskowej można się ubiegać, 

zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowe-

go komendanta uzupełnień po upływie 14 dni od dnia 

wydania orzeczenia. 

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powin-

nością określoną w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2012 r. Nr 461, z późniejszymi zmianami).  

  
Dodatki  

mieszkaniowe 
Zasiłki rodzinne Zasiłki stałe 

Zasiłki celowe  
i okresowe 

Zasiłki 
inne 

Styczeń 10 15 18     

Luty 8 15 20 6,   22 13 

Marzec 8 15 20 6,   22 13 

Kwiecień 10 15 19 5,   24 17 

Maj 
10 

15 21 8,   23 13 

Czerwiec 10 14 20 6,   25 12 

Lipiec 10 15 19  9,   23 17 

Sierpień 9 14 20  6,   22 12 

Wrzesień 10 13 20  5,   24 11 

Październik 10 15 18  8,   23 16 

Listopad 8 15 20 6,   22 13 

Grudzień 10 13 18 5,   19 11 

Spotkanie Burmistrza Wolsztyna  

z Radą Oddziału Stowarzyszenia 

Civitas Christiana 

25 stycznia w Gminnym Centrum Informacji, 

miało miejsce spotkanie burmistrza Andrzeja 

Rogozinskiego z Radą Oddziału Miejskiego Kato-

lickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w 

Wolsztynie. Na porządek spotkania złożyły się: 

informacja burmistrza o sytuacji w mieście i gminie u progu nowego roku, ze 

szczególnym uwzględnieniem spraw oświaty, kultury i polityki prorodzinnej  

a więc takich, które stanowią ważny przedmiot działania tego Stowarzyszenia. 

Przewodniczący Oddziału Włodzimierz Chrzanowski przedstawił harmono-

gram działań, które Stowarzyszenie zamierza podjąć w bieżącym roku na na-

szym terenie, zaś uczestniczący także w spotkaniu Karol Irmler – Przewodni-

czący Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia w Poznaniu, omówił stan ogólno-

polskich przygotowań Stowarzyszenia, do przyjęcia patronatu kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego. 

W spotkaniu wzięła również udział Barbara Matuszczak, odpowiedzialna  

w Urzędzie Miejskim między innymi za sprawy mieszkalnictwa komunalnego, 

które stanowią ważny aspekt w całokształcie działań gminy na rzecz rodziny. 


