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Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA  Nr  644/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w  sprawie  wprowadzenia  oznaki  rozpoznawczej  i  proporczyka  na  beret

2  Inowrocławskiego  pułku  komunikacyjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  w  Inowrocławiu

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Poz. 301, 302

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA  Nr  645/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w  sprawie  wprowadzenia  odznaki  pamiątkowej  i  oznaki  rozpoznawczej

22  Ośrodka  Dowodzenia  i  Naprowadzania  w  Bydgoszczy

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i 3 oraz

§ 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Na-

rodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pa-

miątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla ce-

lów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r.

poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej

do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co nastę-

puje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną

dalej „oznaką” i proporczyk na beret, zwany dalej

„proporczykiem”, 2 Inowrocławskiego pułku komunika-

cyjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu.

2. Zatwierdza się:

1) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decy-

zji;*

2) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 2 do

decyzji.*

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego

zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr

94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1

zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych

i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznaw-

czych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po

zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Sym-

boliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną

dalej „odznaką” i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej

„oznaką” 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania

w Bydgoszczy.
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2. Zatwierdza się:

 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do

decyzji;*

 2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik

Nr 2 do decyzji;*

 3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do de-

cyzji.*

Poz. 302, 303

Departament Spraw Socjalnych
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DECYZJA  NR  137/PS

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2007 r.

w  sprawie  uruchomienia  III  transzy  środków  na  zapomogi  dla  żołnierzy

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący za-

łącznik Nr 4 do decyzji. *

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

(Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z pkt 2 upo-

ważnienia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 mar-

ca 2007 r. dla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie

Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 85),

z uwagi na trudną sytuację materialną i socjalno-by-

tową części żołnierzy i ich rodzin oraz potrzebę

racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków

na zapomogi dla tych żołnierzy — ustala się, co na-

stępuje:

1. Uruchamia się III transzę środków, o których

mowa w § 6 pkt 1 i pkt 2 decyzji budżetowej na rok 2007

Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lute-

go 2007 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29) w kwocie:

1) 2.125.000 zł — z przeznaczeniem na zapomogi

dla żołnierzy zawodowych (członków rodzin żoł-

nierzy);

2) 35.000 zł — z przeznaczeniem na zapomogi dla

żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą

służbę wojskową (członków rodzin żołnierzy),

powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca

2004 r.;

3) 43.000 zł — z przeznaczeniem na zapomogi dla

żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą

służbę wojskową (członków rodzin żołnierzy),

powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r.;

4) 50.500 zł — z przeznaczeniem na zapomogi dla

pozostałych żołnierzy niezawodowych (członków

rodzin żołnierzy).

2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1,

dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych

określa załącznik do decyzji.

3. Pozostawia się w dyspozycji Ministra Obrony

Narodowej kwotę 23.500 zł,z przeznaczeniem na zapo-

mogi dla żołnierzy zawodowych (członków rodzin żoł-

nierzy).

4. Kwotę wymienioną w pkt 3 przeznacza się na:

1) uruchomienie środków na zapomogi dla żołnie-

rzy (członków rodzin żołnierzy) pełniących służ-

bę w pozostałych jednostkach organizacyjnych,

będących jednostkami budżetowymi:

a) podporządkowanych osobom zajmującym kie-

rownicze stanowiska Ministerstwa Obrony

Narodowej bądź szefom (dyrektorom) komó-

rek organizacyjnych pozostających w bezpo-

średniej podległości Ministra Obrony Naro-

dowej lub przyporządkowanych osobom zaj-

mującym kierownicze stanowiska Minister-

stwa Obrony Narodowej,

b) pozostających w strukturach organizacyjnych

sądów wojskowych, wojskowych jednostek

organizacyjnych prokuratury, Ordynariatu Po-

lowego Wojska Polskiego, Prawosławnego

Ordynariatu Wojska Polskiego oraz Ewange-

lickiego Duszpasterstwa Wojskowego

— na podstawie wniosków osób, o których

mowa w lit a, oraz osób, którym podpo-

rządkowane są jednostki organizacyjne,

o których mowa w lit b, o przydzielenie




