
UCHWAŁA NR 30

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą

Na podstawie art. 9 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 17 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr

15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z

2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48,

poz. 565 i Nr 86, poz. 925 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady postępowania przy zlecaniu zadań w zakresie opieki nad Polonią

i Polakami za granicą i przyznawania dotacji na wykonanie zleconych zadań.

§ 2.

Prezydium Senatu określa kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz

priorytety finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

§ 3.

Dokonując ustaleń, o których mowa w § 2, Prezydium Senatu uwzględnia w szczególności:

1) stanowisko Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu;

2) stanowisko senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;

3) opinię Kancelarii Senatu.

§ 4.

Ustala się wysokość kosztów pośrednich ponoszonych przez jednostkę niezaliczoną do

sektora finansów publicznych:

1) do 6,5 % dotacji - przy zadaniu o charakterze inwestycyjnym;

2) do 13 % dotacji - przy zadaniu o charakterze programowym, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) do 2 % dotacji - przy zadaniu o charakterze programowym polegającym na zakupie środka

trwałego.
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§ 5.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą:

1) opiniuje wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

i przyznanie dotacji na ich wykonanie złożone przez jednostki niezaliczone do sektora

finansów publicznych, skierowane do Komisji przez Szefa Kancelarii Senatu;

2) przedstawia swoje opinie Prezydium Senatu.

§ 6.

Szef Kancelarii Senatu przedkłada Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą oraz Prezydium Senatu opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków, o których

mowa w § 5 pkt 1.

§ 7.

1. Prezydium Senatu rozpatruje wnioski, o których mowa w § 5 pkt 1, po zapoznaniu się

z opiniami Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, z zastrzeżeniem

ust. 2, oraz Kancelarii Senatu.

2. Prezydium Senatu w przypadkach uzasadnionych koniecznością szybkiego wykonania

zadania może rozpatrzyć wnioski, o których mowa w ust. 1, bez zasięgania opinii Komisji

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

§ 8.

Po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w § 5 pkt 1, Prezydium Senatu podejmuje

uchwały w sprawach zlecenia zadań jednostkom niezaliczonym do sektora finansów

publicznych i przyznania dotacji na ich wykonanie.

§ 9.

1. Rozpatrzeniu w trybie określonym w niniejszej uchwale podlegają wnioski o zlecenie

zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie dotacji na ich

wykonanie złożone w Kancelarii Senatu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok

realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Senatu może postanowić

o skierowaniu do rozpatrzenia w trybie określonym w niniejszej uchwale wniosków

złożonych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.



3

§ 10.

Zasady postępowania Kancelarii Senatu w sprawach wniosków o zlecenie zadań w zakresie

opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie dotacji na ich wykonanie ustala Szef

Kancelarii Senatu.

§ 11.

1. Traci moc uchwała nr 27 Prezydium Senatu z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zlecania

zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

2. Zachowuje moc uchwała nr 401 Prezydium Senatu z dnia 14 września 2007 r. w sprawie

określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie

opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 roku.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 marca 2008 r., z wyjątkiem przepisu § 4 pkt 3, który

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan  BORUSEWICZ


