UCHWAŁA NR 664
PREZYDIUM SENATU
z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie zlecenia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie
zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą w 2010 r.

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020 oraz Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zleca się Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją”,
wykonanie w 2010 r. zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,
określonych w załączniku do uchwały.

§ 2.
Ustala się kwotę dotacji dla Fundacji z budżetu państwa w 2010 r. w ramach części 03 budżetu
państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 66 497,80 zł (słownie: sześćdziesiąt
sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) na wykonanie
zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.
Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty pośrednie, które są niezbędne dla realizacji
zleconych zadań, do kwoty 4 322,36 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote
trzydzieści sześć groszy).
§ 4.
Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu
na rachunek Fundacji.

§ 5.
Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją umów, określających
szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań oraz rozliczenia dotacji
przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 6.
Szef Kancelarii Senatu podejmuje decyzję o przekazaniu środków finansowych.

§ 7.
Szef Kancelarii Senatu sprawuje merytoryczną i finansową kontrolę wykonania przez Fundację
zleconych zadań.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 664
Prezydium Senatu
z dnia 3 listopada 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zleconych
Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie do realizacji w 2010 r.
Kwota dotacji:

Koszty pośrednie:

1

Wymiana drzwi do hali sportowej w centrum
rekreacyjnym przy Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Św. Michała Archanioła w Iwieńcu (Białoruś)

18 271,66 zł

1 187,66 zł

2

Wymiana okien i drzwi w istniejącym budynku
dawnego Collegium OO Pijarów w Złoczowie,
Ukraina

48 226,14 zł

3 134,70 zł

Kwota dotacji ogółem:
w tym koszty pośrednie:

66 497,80 zł
4 322,36 zł
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