
UCHWAŁA nr 95

PREZYDIUM SENATU

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie zadania

państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie, zwanemu dalej

„Stowarzyszeniem”, wykonanie w 2006 r. zadania państwowego w zakresie opieki

nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na realizacji programu wspierania polskiej

kultury poza granicami kraju.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji dla Stowarzyszenia z budżetu państwa w 2006 r. w ramach części 03

budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 3 008 906 zł (słownie:

trzy miliony osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych) na wykonanie zadania, o którym mowa

w § 1.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty pośrednie, które są niezbędne dla realizacji

zleconego zadania państwowego, do kwoty 391 158 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych).

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu

na rachunek Stowarzyszenia.



§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy,

określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania

państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Szef Kancelarii Senatu podejmuje decyzję o przekazaniu środków finansowych.

§ 7.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje merytoryczną i finansową kontrolę wykonania przez

Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 MARSZAŁEK SENATU

   Bogdan   B O R U S E W I C Z



Załącznik
do uchwały Nr 95
Prezydium Senatu
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Program wspierania polskiej kultury poza granicami kraju.

1. Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju za
pośrednictwem Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego przy
SWP, w tym Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Republice
Południowej Afryki

465 518 zł

2. Gromadzenie, archiwizowanie, konserwowanie i udostępnianie
materiałów dotyczących wychodźstwa polskiego w Ośrodku
Dokumentacji i Wychodźstwa Polskiego przy SWP

18 966 zł

3. Zakup strojów i wyposażenia dla polonijnych zespołów artystycznych 81 952 zł

4. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 881 920 zł

5. Edukacja kulturalna dorosłych 867 401 zł

6. Organizowanie występów artystów i zespołów polonijnych 693 149 zł

suma:
w tym koszty pośrednie do:

3 008 906 zł
391 158 zł


