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DECYZJA  Nr  93/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia  23 lutego    2007 r.

w    sprawie  wprowadzenia  odznaki  pamiątkowej  Centralnego  Poligonu  Sił  Powietrznych  w  Ustce

Na podstawie § 2 pkt 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), w związku z § 1 ust. 1 i § 4

ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Naro-

dowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiąt-

kowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów

rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

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

64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do

spraw  Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Central-

nego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, zwaną dalej

„odznaką”.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik  Nr 1 do

decyzji;*

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik

Nr 2 do decyzji.*

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący za-

łącznik Nr 3 do decyzji.*

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Departament Strategii i Planowania Obronnego
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DECYZJA  Nr  94/MON

MINISTRA  OBRONY  NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2007 r.

w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu  wykonywania  przez  organy  wojskowe  zadań

w  zakresie  militaryzacji

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Poz. 65, 66

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. e oraz § 2 pkt 1

i 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 w związku z § 10, § 12, § 13, § 16 ust. 2, § 17 ust. 4

i § 19 oraz § 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jedno-

stek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz

obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78,

poz. 707) ustala się, co następuje:

R o z d z i a ł   1

Postanowienia ogólne

§ 1. Decyzja określa:

1) zakres przygotowań do militaryzacji w resorcie

obrony narodowej, w tym:

a) przedsięwzięcia związane z militaryzacją jed-

nostek organizacyjnych resortu oraz organy

wojskowe odpowiedzialne za realizację tych

przedsięwzięć,




