Załącznik nr 1
WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POZYSKIWANYCH z „1% PODATKU DLA ZWIĄZKU OSP RP”
Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o Działalności Organizacji Pożytku
Publicznego i Wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.

Art.4.1.Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;

W tym m. in.:
Remonty i budowę strażnic.
Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego.
Zakup umundurowania i odzieży ochronnej.
Szkolenia członków OSP i MDP.
Organizację obozów i zimowisk dla MDP.
Organizację OTWP.
Organizację zawodów sportowo-pożarniczych.
Wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo pożarowe, działalność statutową Związku.
Działalność kulturalna w tym m.in.: orkiestry, kroniki, zespoły artystyczne.
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