
UCHWAŁA nr 692

PREZYDIUM SENATU

z dnia 12 października 2005 r.

zmieniająca uchwałę nr 529 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 529 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 632 Prezydium Senatu

z dnia 30 czerwca 2005 r., uchwałą nr 664 Prezydium Senatu z dnia 28 lipca 2005 r. oraz

uchwałą nr 680 Prezydium Senatu z dnia 5 września 2005 r., wprowadza się następujące

zmiany:

1) w § 2 kwotę dotacji zwiększa się o kwotę 120 521 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy

pięćset dwadzieścia jeden złoty), do kwoty 6 471 116 zł (słownie: sześć milionów

czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych);

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

§ 2.

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

Polska" stosownie do postanowień niniejszej uchwały.
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§ 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 692
Prezydium Senatu
z dnia 12 października 2005 r.

Program pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania

języka polskiego

I. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla placówek
oświatowych poza krajem.

616 097 zł

II. Utrzymanie punktów nauczania języka polskiego. 83 907 zł
III. Zakup wyprawek dla pierwszoklasistów. 34 483 zł
IV. Realizacja programu szkół patronackich. 996 126 zł
V. Realizacja śródrocznych pobytów edukacyjno - integracyjnych

uczniów i nauczycieli szkół społecznych i sobotnio - niedzielnych.
316 826 zł

VI. Organizowanie konkursów języka polskiego, wiedzy o literaturze
i kulturze polskiej, wiedzy o Polsce współczesnej dla dzieci
i młodzieży.

124 273 zł

VII. Organizowanie pobytów językowo - krajoznawczych dla dzieci
polskich z zagranicy.

413 172 zł

VIII. Organizowanie obozów językowych i krajoznawczych dla młodzieży
polskiej z zagranicy.

454 494 zł

IX. Stypendia socjalne dla najbiedniejszych i najzdolniejszych uczniów
ze szkół polskich.

51 724 zł

X. Pomoc w dożywianiu dzieci. 159 885 zł
XI. Integracyjne spotkania polonijnej młodzieży studenckiej, studiującej

w Polsce.
94 023 zł

XII. Obozy językowo - krajoznawcze i szkoły letnie języka i kultury
polskiej dla studentów studiujących w krajach zamieszkania.

106 862 zł

XIII. Szkoły letnie języka i kultury polskiej dla dorosłych. 286 653 zł
XIV. Dokształcanie metodyczne nauczycieli przedszkoli, punktów

nauczania i szkół poza krajem (w tym konferencje oświatowe,
warsztaty, szkolenia - w kraju i za granicą).

618 947 zł

XV. Kursy języka polskiego dla dorosłych. 185 781 zł
XVI. Stypendia dla studentów studiujących w Polsce. 781 609 zł
XVII. Dofinansowanie organizacji kolonii i pobytów dzieci i młodzieży

polonijnej w Polsce.
398 370 zł

XVIII. Transport uczestników pobytów edukacyjnych w Polsce. 339 740 zł
XIX. Zapomogi i stypendia dla nauczycieli. 339 179 zł
XX Tłumaczenie i wydanie podręczników dla szkół polskich za granicą. 68 965 zł

Razem:
W tym koszty ogólne do:

6 471 116 zł
841 245 zł


