
UCHWAŁA nr 229

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę nr 59 Prezydium Senatu z dnia 22 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,

Nr 104, poz. 708 oraz Nr 170, poz. 1217 i 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 59 Prezydium Senatu z dnia 22 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 145 Prezydium Senatu z dnia 22 czerwca 2006 r., wprowadza się

następujące zmiany:

1)  załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku.

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zmiany umowy ze Stowarzyszeniem stosownie

do postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconych zadań
państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.
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§ 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 229
Prezydium Senatu
z dnia 14 listopada 2006 r.

Program pomocy oświatowej dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego poza

granicami kraju

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

679 368 zł

2. Utrzymanie punktów nauczania języka polskiego 47 356 zł

3. Zakup wyprawek dla pierwszoklasistów 40 230 zł

4. Realizacja programu szkół patronackich 752 559 zł

5. Realizacja śródrocznych pobytów edukacyjno - integracyjnych
uczniów i nauczycieli szkół społecznych i sobotnio-niedzielnych

500 369 zł

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

143 234 zł

7. Organizowanie pobytów językowo – krajoznawczych dla dzieci
polskich z zagranicy

623 542 zł

8. Organizowanie pobytów, kolonii i obozów językowych i
krajoznawczych dla młodzieży polskiej z zagranicy

656 535 zł

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

88 507 zł

10. Pomoc w dożywianiu dzieci 93 103 zł

11. Integracyjne spotkania polonijnej młodzieży studenckiej, studiującej
w Polsce

61 425 zł

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

296 150 zł

13. Szkoły letnie języka i kultury polskiej dla dorosłych 267 481 zł
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14 Dokształcanie metodyczne nauczycieli przedszkoli, punktów
nauczania i szkół poza krajem

789 543 zł

15. Kursy języka polskiego dla dorosłych 229 986 zł

16. Stypendia dla studentów studiujących w Polsce i za granicą 919 540 zł

17. Dofinansowanie organizacji kolonii i pobytów dzieci i młodzieży
polonijnej w Polsce

791 342 zł

18. Transport uczestników pobytów edukacyjnych w Polsce 367 816 zł

19. Zapomogi i stypendia dla nauczycieli 356 599 zł

20. Dofinansowanie tłumaczenia podręczników szkolnych 114 943 zł

21. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego 45 977 zł

22. Dofinansowanie działalności katedr polonistyki oraz polskich
bibliotek i punktów bibliotecznych poza granicami kraju.

11 494 zł

Suma:
w tym koszty pośrednie do:

7 877 099 zł
1 024 022 zł


