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DECYZJA  Nr  131/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w  sprawie  ustanowienia  dorocznego  Święta  32  Ośrodka  Dowodzenia  i  Naprowadzania

 im.  gen.  bryg.  pil.  Stanisława  Skalskiego  w  Krakowie

Poz. 92, 93

Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Mi-

nistra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r.

w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposo-

bu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197 oraz Dz. Urz. MON

z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia daty wrę-

czenia sztandaru 32 Ośrodkowi Dowodzenia i Napro-

wadzania im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego

w Krakowie — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto 32 Ośrodka

Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. pil. Sta-

nisława Skalskiego w Krakowie — w dniu 22 kwietnia.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Departament  Spraw Socjalnych  i  Rekonwersji
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DECYZJA  Nr  133/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 2006 r.

w  sprawie  pełnego  pokrycia  kosztów  wypoczynku  dla  dzieci  żołnierzy  zawodowych  w  2006  r.

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie

szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żoł-

nierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających

na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych

świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1452

i Nr 218, poz. 2213) ustala się, co następuje:

1. W okresie od dnia 23 czerwca do dnia 31 sierp-

nia 2006 r. organizuje się wypoczynek, w formie kolonii

i obozów, z pełnym pokryciem kosztów, dla dzieci żoł-

nierzy zawodowych, w wieku od 8 do 18 lat, pozostają-

cych na ich utrzymaniu, zwany dalej „wypoczynkiem”.

2. Wysokość i zasady ustalania dochodu w ro-

dzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wy-

poczynku określa § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra

Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie

szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żoł-

nierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających

na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz

innych świadczeń socjalno-bytowych.

3. Wypoczynek organizowany jest na bazie Woj-

skowych Zespołów Wypoczynkowych i Wojskowych

Domów Wypoczynkowych w: Rogowie, Ryni, Unieściu,

Waplewie  i Zakopanem, zwanych dalej „WZW/WDW”.

4. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dy-

rektor Departamentu Administracyjnego, Dyrektor De-

partamentu Infrastruktury, Komendant Główny Żandar-

merii Wojskowej, Szef Wojskowych Służb Informacyj-

nych oraz Dowódca Jednostki Wojskowej 2305, zwani

dalej „dowódcami”, wyznaczą osoby odpowiedzialne

za koordynację wypoczynku w podległych i zaopatry-

wanych jednostkach.

5. Do zadań osób, o których mowa w pkt 4,

należą w szczególności bezpośrednie kontakty

z WZW/WDW w zakresie ustalania terminów wypo-

czynku, liczby miejsc i dokonywania rezerwacji,

koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz

nadzór nad prawidłową i terminową realizacją rozli-

czeń w tym zakresie.




