
UCHWAŁA nr 240

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 grudnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę nr 62 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie zlecenia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 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 62 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zlecenia Fundacji

„Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją”, zadania

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

uchwałą nr 193 Prezydium Senatu z dnia 15 września 2006 r., wprowadza się następujące

zmiany:

1) w § 2 kwotę dotacji zwiększa się o 99 010 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy

dziesięć złotych) do kwoty 1 251 460 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden

tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych);

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

zleconego zadania państwowego, do kwoty 162 689 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa

tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych);

3)  załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku.

§ 2.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zmiany umowy z Fundacją stosownie

do postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację 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 240
Prezydium Senatu
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Kultura i dziedzictwo narodowe na Wschodzie.

1. Dofinansowanie działalności kulturalnej Polskich Stowarzyszeń,
Towarzystw, Organizacji oraz Zespołów.

698 299 zł

2. Dofinansowanie dokumentowania śladów polskości na Wschodzie. 403 871 zł

3. Dofinansowanie projektów realizowanych w Polsce. 149 290 zł

suma:
w tym koszty pośrednie do:

1 251 460 zł
162 689 zł


