
— 39 —Dziennik Urzędowy

Ministra Obrony Narodowej z 2005 r. Nr 14

Departament  Wychowania i Promocji Obronności

113

DECYZJA  Nr  212/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 15 lipca 2005 r.

w  sprawie  nadania  nazwy  wyróżniającej  oraz  ustanowienia  dorocznego  Święta

4  batalionu  ratownictwa  inżynieryjnego  w  Głogowie.

Poz. 113, 114

Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Mini-

stra Obrony Narodowej z 20 listopada 1995 r. w spra-

wie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich

obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej  oraz pkt 3, 5 i 6 decyzji Nr 229/MON Ministra Obro-

ny Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dzie-

dziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego

(Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — dla podkreślenia więzi

łączących żołnierzy 4 batalionu ratownictwa inżynieryj-

nego ze społeczeństwem Głogowa oraz dla upamięt-

nienia daty sformowania 4 batalionu ratownictwa in-

żynieryjnego — ustala się, co następuje:

1.  4 batalion ratownictwa inżynieryjnego:

1) przyjmuje nazwę wyróżniającą — „Głogowski”;

2) obchodzi doroczne Święto — w dniu 23 marca.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Departament  Budżetowy
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DECYZJA  Nr  215/MON/S.St.

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 21 lipca 2005 r.

zmieniająca  decyzję  budżetową  na  rok  2005

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2

pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca

1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania

Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz

§ 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozsze-

rzenia zakresu czynności osób zajmujących kierowni-

cze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz.

Urz. MON Nr 1, poz. 2 i  Nr 11, poz. 113  oraz  z 2005 r.

Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do wła-

ściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia

22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części

29 — Obrona narodowa, a także zgody Ministra Finan-

sów (pismo Nr FB2-462-KW-55/BM6-7552/2005 z dnia

27.06.2005 r.) na zwiększenie wydatków majątkowych

o kwotę 6.800.000 i jednoczesne zmniejszenie o tę kwo-

tę wydatków bieżących, z przeznaczeniem na sfinanso-

wanie wydatków inwestycyjnych w obiektach sztabo-

wych i socjalno-bytowych resortu obrony narodowej

(w związku z modernizacją Sił Zbrojnych Rzeczypospo-

litej Polskiej), ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr 404/MON

Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r.

(Dz. Urz. MON z 2005r. Nr 1, poz. 1, Nr 6, poz. 42 i 43,

Nr 11, poz. 94 i  Nr 12, poz. 99 i 101), w załączniku Nr 4

„Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej

na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dyspo-

nentów”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obro-

ny narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków bu-

dżetowych — ulegają zmianie wydatki o kwoty,

określone w załączniku Nr 1 do decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu resor-

tu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydat-

ków budżetowych — ulegają zmianie wydatki

o kwoty, określone w załączniku Nr 2 do decyzji.




