
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRASNYSTAW Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY 
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O 
WOLONTARIACIE NA ROK 2012. 
 
AKTY PRAWNE:  
 
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 
2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1996 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. 
zm.). 
3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 nr 46, poz. 203 z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych ( Dz. U. 2008, nr. 164, poz. 1027). 
5. Ustawa z dnia 15 marca 1933 o zbiórkach publicznych ( Dz. U. z 1933 nr 22, poz. 162 z późn. zm.) 
6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru 
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U z 2011 nr 6, poz. 25) 

 

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku mogą otrzymywać z budżetu Gminy Krasnystaw dotacje  na cele publiczne, związane 
z realizacją zadań gminy. 

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze następujących 
zadań: 

 
1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2)   działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
3)   działalności charytatywnej; 
4)   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
5)   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
6)   ochrony i promocji zdrowia; 
7)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
9)   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
15)  wypoczynku dzieci i młodzieży; 
16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 



17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ; 
18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
19)  turystyki i krajoznawstwa; 
20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji; 
23)  ratownictwa i ochrony ludności; 
24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą; 
25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 
27)  promocji i organizacji wolontariatu; 
28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka; 
32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. 
 
Gmina Krasnystaw określa w rocznych programach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi zadania publiczne, realizowane w danym roku przy ich udziale.  
 
Współpraca finansowa z podmiotami trzeciego sektora przyjmuje formę zlecania 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań 
publicznych w następujących formach:  
-   powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 
ich realizacji, lub 
-   wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji. 

Wspieranie oraz powierzanie odbywa się między innymi po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują 
się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, 
odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania 
publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a Gmina Krasnystaw zobowiązuje się do przekazania 
na realizację zadania określonej dotacji. 

 


