
UCHWAŁA nr 6

PREZYDIUM SENATU

z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 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 i Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,

poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.

Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się,
co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją”, wykonanie

w 2007 r. zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą polegającego

na zakupie i rozpowszechnieniu książki „Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów

opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989” w środowiskach polskich

na Wschodzie.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji dla Fundacji z budżetu państwa w 2007 r. w ramach części

03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 12 078 zł (słownie:

dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych) na wykonanie zadania, o którym mowa

w § 1.

§ 3.

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

zleconego zadania, do kwoty 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).



§ 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 umowy, określającej

szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania oraz rozliczenia dotacji

przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Szef Kancelarii Senatu podejmuje decyzję o przekazaniu środków finansowych.

§ 7.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje merytoryczną i finansową kontrolę wykonania przez

Fundację zleconego zadania.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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