
UCHWAŁA nr 190

PREZYDIUM SENATU

z dnia 15 września 2006 r.

zmieniająca uchwałę nr 52 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 roku 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, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 oraz

Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 208) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 52 Prezydium Senatu z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu

„Wspólnota Polska” w Warszawie, zwanemu dalej „Stowarzyszeniem”, zadania państwowego

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r., zmienionej uchwałą

nr 137 Prezydium Senatu z dnia 8 czerwca 2006 r. oraz uchwałą nr 142 Prezydium Senatu

z dnia 22 czerwca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę dotacji zwiększa się o 75 879 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset

siedemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 7 052 740 zł (słownie: siedem milionów

pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych);

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

zleconego zadania państwowego, do kwoty 916 578 zł (słownie: dziewięćset szesnaście

tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych);

3)  załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku.

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zmiany umowy ze Stowarzyszeniem stosownie

do postanowień niniejszej uchwały.
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§ 3.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconych zadań

państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

   Bogdan   B O R U S E W I C Z
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Załącznik

do uchwały Nr 190

Prezydium Senatu

z dnia 15 września 2006 r.

Program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą

1. Wspieranie utrzymania siedzib i struktur, działalności programowej

oraz pomoc mediom polonijnym w świecie.
5 812 256 zł

2. Zjazdy i szkolenia działaczy polonijnych i polskich z zagranicy. 486 206 zł

3. Spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych za granicą

i w Polsce.
750 000 zł

4. Dofinansowanie Centrum Kulturalno-Charytatywnego w Ułan-Ude

– zakup środków trwałych .
4 278 zł

Suma:

w tym koszty pośrednie do:

7 052 740 zł

916 578 zł


