UCHWAŁA NR 790
PREZYDIUM SENATU
z dnia 16 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie
zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 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, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578 oraz Nr 257 poz. 1726) uchwala się,
co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą nr 743 Prezydium
Senatu z dnia 4 marca 2011 r., w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”
w Warszawie zadania pod nazwą „Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2011 r.”, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się kwotę dotacji dla Stowarzyszenia z budżetu państwa w 2011 r. w ramach części 03
budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 13 370 454 zł (słownie:
trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote) na
wykonanie zadania, o którym mowa w § 1.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty pośrednie, które są niezbędne dla realizacji
zleconego zadania, do kwoty 1 577 714 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem
tysięcy siedemset czternaście złotych)”.
§ 2.
Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem stosownie
do postanowień niniejszej uchwały.

§ 4.
Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconych zadań sprawuje
Szef Kancelarii Senatu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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