
UCHWAŁA nr 132

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 czerwca 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 pomocy

charytatywnej – pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie.

§ 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 800 000 zł (słownie:

osiemset tysięcy 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 wysokości 13 % całkowitej kwoty dotacji.

§ 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 132
Prezydium Senatu
z dnia 8 czerwca 2006 r.

Program pomocy charytatywnej – pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie

1. Zapomogi indywidualne dla osób w szczególnie trudnej sytuacji
materialnej, w tym dawnych repatriantów.

219 539 zł

2. Pomoc w zakresie leczenia i zakupu leków dla Polaków ze Wschodu
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

159 195 zł

3. Organizowanie pobytów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych dla dzieci
i dorosłych na turnusach indywidualnych i grupowych.

75 702 zł

4. Dofinansowanie pomocy charytatywnej dla środowisk na Wschodzie. 153 562 zł

5. Dofinansowanie pobytów najuboższych dzieci ze Wschodu u rodzin
w Polsce.

49 241 zł

6. Dofinansowanie pobytów osób starszych, ubogich w Polsce. 142 761 zł

suma:
w tym koszty pośrednie do:

800 000 zł
104 000 zł


