
UCHWAŁA nr 681

PREZYDIUM SENATU

z dnia 5 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę nr 533 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie

zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,

poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,

poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz Dz. U. z 2005 r.

Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 533 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie zlecenia

Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki

nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r., zmienionej uchwałą nr 584 Prezydium Senatu

z dnia 28 kwietnia 2005 r. oraz uchwałą nr 631 Prezydium Senatu z dnia 30 czerwca 2005 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę dotacji zwiększa  się o kwotę 7 816 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset

szesnaście złotych), do kwoty 3 075 861 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć

tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złoty);

2) § 3 otrzymuje brzmienie „Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne, które są

niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego, do kwoty 394 364 zł (słownie:

trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote).

3) do uchwały dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w niniejszym załączniku.
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§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zmiany umowy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota

Polska" stosownie do postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

zleconego zadania państwowego sprawuje Szef  Kancelarii Senatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK
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Załącznik
do uchwały nr 681
Prezydium Senatu
z dnia 5 września 2005 r.

Program wspierania polskiej kultury poza granicami kraju

I. Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju za
pośrednictwem Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego.

433 919 zł

II. Gromadzenie, archiwizowanie, konserwowanie i udostępnianie
materiałów dot. wychodźstwa polskiego w Ośrodku Dokumentacji
i Wychodźstwa Polskiego.

17 241 zł

III. Zakup strojów i wyposażenia dla polonijnych zespołów artystycznych. 171 952 zł

IV. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 430 528 zł

V. Edukacja kulturalna dorosłych. 276 155 zł

VI. Organizowanie występów artystów i zespołów polonijnych. 1 746 066 zł

Razem:
W tym koszty ogólne do:

3 075 861 zł
394 364 zł


