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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy
Biura Ochrony Rzàdu
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2004 r.
Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. WielokrotnoÊç kwoty bazowej, stanowiàcà
przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rzàdu, ustala si´ na 2,13.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotnoÊci
kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 252,
poz. 2522).
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do uposa˝eƒ funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu od
dnia 1 stycznia 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania”
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia
2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania” (Dz. U. Nr 267,
poz. 2259) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób realizacji programu wieloletniego „Pomoc
paƒstwa w zakresie do˝ywiania”, zwanego dalej
„Programem”;
2) sposób planowania i dokonywania podzia∏u Êrodków bud˝etu paƒstwa przyznanych na realizacj´
Programu;
3) zakres i formy monitorowania realizacji Programu.
§ 2. Gmina realizuje Program przy pomocy oÊrodka pomocy spo∏ecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, placówkach i instytucjach, które posiadajà baz´ ˝ywieniowà lub odpowiednie warunki do wydawania produktów ˝ywnoÊciowych.
§ 3. 1. Pomoc w formie posi∏ku jest udzielana ze
szczególnym uwzgl´dnieniem posi∏ku goràcego, w celu zapewnienia zdrowego ˝ywienia.
2. Dzieci i m∏odzie˝ realizujàce obowiàzek szkolny
lub obowiàzek nauki, którym przyznano pomoc w formie posi∏ku, spo˝ywajà posi∏ek w szkole, je˝eli szko∏a
posiada warunki pozwalajàce na przygotowywanie
lub wydawanie posi∏ków.

3. Dzieciom spo˝ywajàcym posi∏ki w szkole zapewnia si´ jednakowe posi∏ki pod wzgl´dem iloÊciowym
i jakoÊciowym, z wyjàtkiem posi∏ków w ramach diety.
4. W przypadku gdy szko∏a nie posiada warunków
do przygotowywania lub wydawania posi∏ków, kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej, we wspó∏pracy
z dyrektorem szko∏y, zapewnia spo˝ywanie posi∏ków
poza szko∏à.
5. W przypadku spo˝ywania posi∏ków w czasie zaj´ç szkolnych poza szko∏à, dyrektor szko∏y zapewnia
dzieciom i m∏odzie˝y w∏aÊciwà organizacj´ zaj´ç
i opiek´.
§ 4. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 majà odpowiednio zastosowanie do dzieci ucz´szczajàcych do ˝∏obków
i przedszkoli.
§ 5. 1. Dyrektor ˝∏obka, przedszkola lub szko∏y mo˝e przygotowaç list´ odpowiednio dzieci lub uczniów
wymagajàcych pomocy w formie posi∏ku i przekazaç
jà do w∏aÊciwego oÊrodka pomocy spo∏ecznej w celu
przyznania pomocy.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona,
nazwiska oraz adresy zamieszkania dzieci lub uczniów.
§ 6. Pomoc w formie Êwiadczenia pieni´˝nego
w postaci zasi∏ku celowego na zakup posi∏ku lub ˝ywnoÊci, w tym dla dzieci i m∏odzie˝y w placówkach,
o których mowa w § 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporzà-

