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ZAR.ZĄD ODDZIAŁU MIEJ§KIEGIO W RUDZm SLĄSIilEJ

Ą-70nRUDA ŚlĄsxł ul. Janasa 2l,

Tet. (032) 248 ó7 48

Nr konta:4810501331 1 00000100109 10ó3 ING Bank Sląski
o/Rudł ŚĘska

R.lrda Sląska ó,08.20 1 3

L d" . 13 |J,8l$ctb

oddńń Miejski Polskiego Towarzystwa Turystycno - Krajomawczego
w Rudzie Sląskiej Twraca się z prośbą o wsparcie działalności programowej

stowarzyszeńaw kwocie 2 tysięcy źoĘch.

oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turysłczno- Krajoznawcaęgo powstał

w 1963 roku. Oddział Miejski jest stowarzyszeniem i dzińa w sektorze

or ganizacji pozaruądowych" ktore go dzińalnaść oparta j est na wol ontariac ie .

OddziŃ PTTK ma suroją siedziĘ w Rudzie Sląskiej t prry ulicy Janasa 21, w
ktorej odbywają się zęWania Zarr_ąda, dzińa klub turysty i odbywają się

spotkania komisji terlaĘcnrych. Oddział PTTK posiada biblioteczkę
turystyczną prowadzi rownież informację fury§tyc-lrą. Oddział posiada bogatą

kadrę na ktorą składają się licencjonowani przewodnicy, piloci wycieczek,
przodownicy turystyki kwalifikowanej, ot ganwatorzy turystyki-
bdd"iuł Miejski od lat organizuje imprezy rekreacyjno-turystyczne otwarte dla
wszystkich mieszkńców miasta a przedre wsrystkim dla młodzieży oraz

emerytów i rencistów, promując aktywność ruchową i zdrowy @ Ęcia.

Za Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK

Zarzqd
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Zatączniki do rozporządzenia łiinistra Pracy i Potityh
Społecznej zdnia15 grudnia ż01O r. (poz. 25)

ZaĘcznik nr 1

l Drta i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ adnńnistracji p.lbticzrrej )

OFERTA

ZARZĄI}U ODDZIAŁI} MmJ§I(I§GO PTTI(W RUI}Zm Śr4sxrul
REALIZACJA ZADANIA PI]BLICznr§Go

RoDzAJ ZADANIA ?IJ 3.LrcZNEGo

TurysĘka i krajoznawstwo

TYTUŁ ZADAI!-IA PaB,LIICZNEGO

" Organ izacj a imprez turystyczno-knj oznawczych l t

w FoRMm
W§PIF,,RANIA WYKONANIA ZADANIA

PRZ;EZ
PREZYDENTA MIA§TA RUDA Śr,4sxł

WR-AZz
}vNIosKmM o PRZYZNANIE DOTACJI Zt ŚRoDKow PI]BLICZI\IYCH

W KWOCIE 2.000 złoĘch

w okresie od 20 wncśnia óaż2 tistopada 2013 roku

składana na pod§tawie przepisów dzińuIIrozdziału2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2aa3 r.

o działalności poąłku pńliczrrąo i o wolontariacię

[. Dane oferenta/oferentów ltr)

1) nazwa: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze aódzińMiejski w Rudzie
Śląskiej

2) farma praw.na:n) §towarzysz eńe zarejestrowane z osobowością prawną.

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym Ąestrze lub ewidencji.s)

0000003616
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4) datawpisu, Ąestracji lub utworzenia,u) 19,05-2001

5) rn NIP: 641 -001 - 05 - 38 nr REGON , ?7L - 110 - 885

6) adres: ,

miejscowość: Ruda Sląska ul,: Janasa 21

województwo: Slą,skie

kod pocźowy:41-700

7)tet.,.322486748 faks: """",

e-mail:stan!4@op.p\ http://www,rudaslaska,pttk,p1

8) numer rachunku bankowego: 48 1050 133l 1000 0O10 0109 1063

lrlrzmabanku: ING BaŃ SlCIki O/ Ruda Sląska

9)nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferęnta/oferentow1):

a) Stanisław Witała AEI522809

b) Ryszard Sowa 
^VX657499

c) Janina Wałach AEC8l49l3

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki oryańzacyjnej bezpośrednio wykonującej

zadante,o lrtorym mowa w ofercie:9)

oddział Miejski *TTK w Rudzie śtąskiej, 4t -:7W Ruda ŚĘsxą uL Janasa Ż| te|' 3Ż

2486 _148

11) osoba upowa:źniona do składania wyjaśnien óotyczących oferty ( imię i nazwisko oraz

nr telefonu kontaktowego) Stanisław Witała tel, 505 967 28ż

1,2) przedńot działalności pozytku publicznęo

13) jeżeli oferentloferencil) prowadńlprołładz{) działalnosc gospodarczą,

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorńw""""

@pozytkupŃlicznego
Rozwij anie oświatyo kulturyo krrttury ttty cznelorekreacj i oraz ochrony. środowiska

pru,er,turystykę i krajoznaw§tłvo, prowadzenie informacj i turystyczne;

b) działalność odpłatna pozytku publicznego -
organizacj a wyjazdowych imprez turysĘczno-krajoznłwczych

b) pizedmiot działalnosci gospcd arczęJ
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II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec oĘanu administracji
publicznej wraz
z plzytoczeniem podstawy prawnej 10)

Nie doĘczy

IIf. Szczegółowy zakres naeczowJr zadania publicznęo proponosan€o do realizacji

2. Opis potrzcb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis
ich pruycryn orłz skutków

Papłzr;z realizację zadań statutowych promuje się turysĘkę i kĘoznawstwo jako
najlepszą formę rekreacji i wypoczynku w czasie wolnym od pracy i nauki.

3. Opis grup adresatów zadania publicznąo

Młodziez szkolnao emeryci i renłiści, mieszkarńty Rudy $ąskiej

4. Uzasadnienie potlzeby
zadania publicznego, w
podwyzszenia standardu

dofinansowania z dotacji inwestycjt zvńęanych z realizacją
szczegółności ze wskazanierą w jaki sposób przyczyni się to do
realizacji zadanial|)

Poprzez dofinasowanie zadania publicznęo zostanie obniżony koszt ulzestnictwa co
umoŻliwi udzial !R proponowanych mlodziezy i osobom o niskich dochodach.

Promocja zdroxęo wypoczynku w tzasie wolnym od nanki.
Zaszczepienie idei uprawiania turystyki z zamilowaniem do krajoznawstwa i przyrody
ojczystej.
?rzel<azywanie zasad kufturalnego uprawiania turystyki.
Poznanie historii, kultury i tradycji swojęo miasta, regionu i kraju (edukacja

regionalna).



Dziennik Ustarv Nr 6 - 472 - Poz.25

5. Informa c!a, cry w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferencil) otrzymał/otrzymalil) dotację
na dofinansowanie inwesrycji nliązanych z realizaĄą zadańa publicznego z podaniem
inwestycji, które zostĄ dofinansowane, organą który udzielił dofinansowanią oraz daty
ottzymania dotacjil1)

,
Nie doĘczy

6.Zakładane cele reallzaciizadania publicznęo ołaz sposób ich realizacji

Upowszechnienie turystyki i krajaznaw§twao wpfl,u, oryanizację rajdów i wycieczek
oraz konkurców turystycznych wśród mtodzieĘ szkolncj, pcłączonej z po§zanowaniem
środowiska . naturalnęo i z poznawaniem swojego miasta, regionu i kraju ora'z
zdobywaniem odznak turysĘcznych.

7. Miejsce realizacji zadzaia publicznęo

Ruda Śtąsta i okolice, Beekidy, Jura Krakowsko - Cąstochowlka, woj. §ąskieo obszar

RP

8. Opis poszczególnycŁ działań w zakrtsie realizaeji zadania publicznegol2)

Kźda impreza wymaga kolejno:
l.Opracowania regulaminu i preliminarza finan§ow€o oraz zatęyierdzenia ich przez
Zaruąd Oddziału.
2. Wyslania regulaminów do szkół, ins§tucji i innych podmiotów na§z€go miasta.
3. Prrygotowanie przeż komitet organizacyjny - obsługi przełvodnickiej, świadczeń dla
uczestników, nagród dla zwycięzców w konkursów.
4. Przeprowadzenie w ustalonym czasie i miejscu.
5. Podsumowanie i rozliczeniaoraz zatxierdzenia sprawozdaftpruezZarząd Oddziału.
ó. Przewidywans ilość uczestników ok 400 osób
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9. Harmonogram'3)

la. Zakładane rezułt aĘ realizacji zadania publicznegol5)

lV. Kalkutacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

Zadaniępubliczne realizowane w okresłe od20.o9.2013 do 22.n.2a13

Poszczególne dzińańaw
zakresi e realizowan ego zaóania

publicznegola)

Terminy reńizacii
poszczególnych

dzińń

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za działanie w
zakresie realizowanego zadania

publicznego

l.Rajd Sobotnie Wędrówki
Beskidy

Emeryci z rodzinarnt, lńńzież,
członkowie PTTK
2 .Złaz Barborkowy Beskidy
Emeryci z radzinami rrrłodzięz,

członkowie PTTK

Wrzesień 2013

Listopad 20l3

Zaruąó Oddziału PTTK

Zarząd Oddziafu PTTK

1. Promocja zdrowego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.
ż. Zaszczepienie idei uprawiania turystyki z zamiłowaniem do
przyrody ojczystej.
3. ? rzekarywanie zasad kultu ralnego u p rawiania tu rystyki.
4. poznanie historii, kultury i tradycji swojego miasta, regionu
regionalna).
5. Itość beneficjentów 4tX}osób

krajoznawstwa i

i kraju (edukacja
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1. Kosztory§ z€ względu na rodzaj kosztów (w zł)

Poz.25

Rodzaj
kosztów

trość
jedao$ek

Kogt
jednoetkoury

Jedno
s&a
miary

Kosź
całkowiĘ
(wź)

Ztego ds
pokrycia z
wnioskowa
nej dotacli

Ztftgoz
fmrusowych
środkóqr
własrych,
środków z
innych
źrbdełoraz
upłłiopłat
adre§d&v*

Kogt dopokryciaz
wtłe& osobowęow
tympracy społecmej
cźonkówi świadczeń
wolontariuszy

I Koszty
merytorycme

1,Koszty
przejazdu
2.MatriĄ
biurowe
3,Plakietki
4.Nąrcdydla
uczesbrików
konkursow
5, Delegacje
6.Ilbezpieczeni
e
7.Usługi
przewodnickie
8,Pakingi

1

ż00

5'

1000_0

1,60

30,m

szL

gt.

szt

3000,00

320,C)()

I50,00

2000,00 1000,00

320,0o

150,00

9.Fraca
społeczna
członków
PTTK przy
orgarrŁacji

140 10,00
z]

gńz l400,00 1400_00

il Kosz§ obshrgi
zadalla
publicztego w
trn koszty
adminiskacji

l.Księgowuść

2.Media

5óo,m

275,u)

szt.

sut.

5ó0,0o

275,m

560,00

275§
ilI lnne koszty w

§m koszty
wyposazenia
i promocji

TV
Ogołem 5705,0o 2(m,0o 23łt3,00 14fi},00



Dziennik UstawNr 6 - 475 - Poz.Ż5

2. Przewidywane źr ódła {inansow ania zadania pubticzn€o

Uwagi, które mogą rniń znałzęnieprzy ocenie kosźorysu:

Y. Inne wybrane infarmacje do§czące zad*ai*publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystaniaprzy rea\izacli nńańapublicznego22)

l wnioskowana kwota dotacii 2000.00 35.07%
2 srodki finansowe własne
J srodki finansowe z innych źródeł oscłim 2305_00 40,40Yo
3.1 Wpłaty i opłaty adresatów zadańapublicznego 2305,o0
J.L Srodki fi nansowe z intly ch ź,r ńęł pubłicznych ( w

szczególności,dotacje z bldZetll Państwa lub budzefu
jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowycĘ
środki z funduszy strukturalnych

0 0

J.J pozostałe 0 0
4 Wkład osobowy( w tym świadczenia wolontariuszy i

praca społeczna
l400,00 24,53Yo

5 Ogołem ( środki rłrymienionew ptk1-4 5705,00 100.00 %

3. Finansowe środki z innych źródńpublieznych2l}

Nazwa organu
administracj i publicznej
lub innej jednostki
sektora finansów l,
publicznych

Kwota
środków (w

ń}

lnformacja o tym czy
wniosek (oferta) o

ptzyznańe środków
został(-a) rczp ńrzany (-
a) pozyĘwnie, czy tyż
nie został(-a} jeszcza

rozpatrzonv{-a)

Termin rozpatrzenia
w przypadku

uąriosków (ofert)
nierozpatrzanych do

czasu ńożenia
niniejszej oferty

Nie dotyczy TAK/NIE,,

Nie dotyczy TAK/NIE,/

Nie dotyczy TAK1}IIE,]

Nie dotyczy TAK/NIIE'l



Dziennik Ustaw Nr 6 - 476 - Poz,?S

Z.zasoby rzeczawe oferentaloferentó#) przewidywane do wykorzystania przy rea]rizacJi

zadanił3)

Dotychczasowe
(ze wskazaniern,

doświadczeni a w ra|izacji raóai publicznych podobnego rodzaju

ktor" z Ęch zadait realizovrane byĘ we wspóĘracy z administracją

ogólna liczba osób pracujących pruy realiracji zadania ( w prze§czeniu na pełne etaĘ

): 11
W ar* wolontariusze ( w przeliczeniu na pełne etaĘ_) : il
Inne informacje o zasobach kadrowych, w Ęm o lrwalifikacjach osób zatrudnionych

pr7'y realizacji zadaniaz oddział posiada'ot oło 100 osobową kadrę funkcyjną i

programową kół, komisji oddziałorvych i zalz,ąłu oddziału pTTk, w tym t1

przewodników, 9 przodowników tyystyXi gOrskiej, 9 przodowników turysĘki pieszej,

i7prradownikówiurysĘkikolarsXi9liJt_oĘ:T:lto"ó*_'"?iTĘ;
ó#;;ó;il;t"r"a za projert _ §ianisław witala prezes zo pTTK

oddział wynajmuje lokat z zasobów gminnych przy ulicy Janasa 2L o powierzchni ok

i00 # ; 
'ńffi;ią.y ..-ootów i irodernizacji,- w kiórym odbywają się zebrania,

spotkania członxiw PTTK, i mieszkańców miasta, W lokalu odbywaią się

przygotowania im|rez turastlcznych przłz komiteĘ organizacyjne, ponadto w lokalu

g"ońO"i się i archiwizuje dckumentację Towar:rystwa,

oddział Miejski pTTk od prawie 50 lat orgenizuje irnprezy turystyczne - rajdy' złazy

i wycieczki turysĘczn€ _ ly na§zym *ruł", otrzymu;ąc na tę działalność wsparcie

finansowe ze strony władz miejsńch. W okresie tym zorganizowano_oko|o 24 Ęsięcy

imprez dla prawi" roo tysięcy uczestników_ To dotychczasowy dorobek naszego

Towarzystwa w caĘm okresie jego dzialania,
I# imprezach Ęch ótoło 6Qs/o ueze§tników stanowiła młodzież szkolna,

4. Informacj a, cTyofererrt) przewiduje ńęłaćrealizację adaniapublicznąo wtrybie, o

ktorym mowa w art.16 ust.i ustawy'z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku

i o wolontariacie

Oświadczam(-y\, że:
l) proponowane zadanie publiczne w całosci mieści się w zakresie dzi,ńalnaści pozytku

publicznego oferenta

Nie przewidujemy
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2)w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel)opłat od adresatów

zadanla
3)oferent jest zwią3any niniejszą ofertą
do dnia 13 lipca 2al3 r.

4) w zaŁ,resie związanymz otwartyrn konkursgm ofert, w tym z gromadzeniem,

przetwarzaniemi przekazywaniem danycń osobowych, atakżewprowadzaniem ich do

iystemów informatycznych, osoby, ktorych te dane óotyczą ńorryŁy stosowne oŚwiadczenia

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2O0Ż r.

Nr 101,poz.926, zpłźń. nrt);
5) oferóntloferencii) składający niniejszą ofertę nie za!ega{-ja)lza|ega{-są)') , opłaceniem

nalezności ztytułu robońiąrań podatkowych/ składek ,i ,r6e"pi"cre*e społecznel);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem

Ędowymlwłaściwą ewidencjąj);
7) wszystkie podane w ofercie arazzńącznikach informacje ązgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym

i1,;i."ł,,..,-l : :., :.,:, . i i, t Iii ti i: !,i:Jrlł"Ki*i{JĆn§Yl§,li,1
",.1,,l.;.,.,.or.,,.,,, :-, ;' l -1. 3' i,.ł R riijlię Śi{łskt*i

-,] 
";_,,a ;:; ,.^i ,; ii,11;il5. i_:], _llrnl;SC !]l

l.:,,, l, i-,_,'., j',| iić,7 !j8
l-.!'.l :, ._'_. / , 

j: ,,-,,1tSlqJ,;:1j

: ,.,:] ] -,,,,,', ,,,'ł ';ll,i i'j r |,i': -1) 
iOÓ,]

.,,,:r *

,-\ : SI(ARBNIK\ t \ ........Z.:.;::y j,t. Onr}żlołu P.TTK

}^"§r] rv ir,,oleftskiei

"""""RyszĘf ,Sowa"

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych
do składania oświadczeń woli w

oferenta/oferentówl)

Data ,, qq 9! iO]J

Zńączńk|.
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji2a)

ż.W przypadku wyboru innego §po§obu reptezentńi podmiotow składających ofertę

wspolną niz wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru -
dokument potwierdzający upowilznienie do działania w imieniu oferenta(łw}.

Poświadcz ęnie ńażeńa ofertf 5)

1mlenlu



Dziennit Ustaw Nr 6 - 47S - Poz,25

lTNie@6-ne-R're;t-iE-
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zldań publicnych okrśtffryń w art. 4 ustały z dnia 24 kwi€tnia 2003 r, o dziatatnoŚci połtku pubticnego i o

wotontańacie.

3) każdy z oferentów składaiącydt ofeńę wsńrąprzed§tawia swoj€ dane. ko{ejni ofererri dołąaająńaściwe poła,

4} Forma prawnil cźnaG fornę &iałalłcrki aganizacji wzar@w4,Podmkfir, ie&stki 8rganiffiyjnej *reśl,rąm podstawie obowiązująrych

przepisów, w szeąołmści stoirarł§aefib i fi§dacie, 60Ę prawne i je{k6d<i organiaqrjrr &iataięe m podstawie prłepiów o stuunku pamtwa do

Kościoła Katolickiąo U Rzec4rp6połitei Poł§kiei, o st6.[*U Pili§tm do if'rydr kollj,*oY i zY,iąfow ryzruńowydr oł-az o gwararrjadr wotrcści

sumienia i wyznania, jeżeli ich cete statutor.re obejmują proYa.iFnie &idalmści poŻytku ptń{i.zn€gą uczrriołskie ktuĘ sportowe, oct6tnic2e §traŻe

Pożarn€ oraz inne. NaleĄ azrneyć odpowiednią forrTĘ fub wpisać inrą,

5) Podać nazwę właścirego rejatru fub ewideĘi.

ó} w zateźności od tąo, w jaki spoeób organiacia lló Podmiot powstat,

7) osiedte, scłectwo tub irna ieó,c6tka gj,mo.Ęiua- wypee}igńe nieobdfiąZt(ołE. HalBźy liyPełnią ieŻ€ti zadanie Frb&3P roptrnwarre do reatizacji

m3 być realizowane w obrębie danei ie&6tki,
.8) Nle wypetniać w prżyNfi, miaśa stołeczrąowar§zawy,

9) Dotyczy oddziałów tererEwych, ptacółek i imycn iednGtek organizaqrjnych oferenta, Naleł wypełnĘ je§i zadanie rna być realizowane w obrębie

dar€j jednostki organizacyj nej,

1 0) Nateży okreśtić, cry podstawą ą zaxdy okrśtorr w statucie, pełnomocrrictwo, prokura c1ry teŻ inna pod§tawa, Dotyczy tylko oferty wspolnej ,

11 ) Wypełnić tylko w prrypadku lóią3nia się o dofinamołanie inwe§tycji,

12) opis ml§i Ęć spojny z harrnonograrem i k6ztqr§em. w prłpa&u derty wĘótf,ej _ należy m}aaćdokla&ry po&iat dziatań w ramaó realizacji

zadania publianego mięćly §kładai€ymi derĘ §ńĘ,
13) w harmonogramie należy Podać termirry rąoczęcia i zakclenb pczegó'rq€h dziiłań ora ticóoł,e o*reŚl€nb s}ati &iałań dano\*ych prŻ}

reatizacji zadania płjbticznego (tzn. miat a&kwatrrych dta danego zadania pubticznego, np. tic2ba Śy{iadczeń u&iela'łrch tygodniorro, mieięczni'e, ticzba

adresatów).

14) oPis zgodny z k6ńory*m.

15)Nateżyopisaćzakładanerezultatyzadaniaprblicnego-qbędątrwałęorazwiakim§top{rlur..źthzaąiaacFlnidprŻycŻfntsiędorozwiązania

probtemu społecznego fub złago&i jego lFgaty,łrE skgtkj,

1ó) Nateży uwzgtędnić ws4ystkie ptar§fłne ko§Ą, w szęegćrrnki alqĘu słrE, alłrpu rtcry, wynagrodzeli,

17) Dotyczy jerynie w§pierania zadania płółica,€8o,

18) Nateł wpisać kszty bezpośrednio związane z cełem realizoranego zadania publicznąo,

19) W przypadku ofeńy wśńnej kolejni ofer€nci ddączajądo tabeti infarmadę o §Woich kosztach,

20) Nateł wpisać koszty zwiąane z ab§łĘą i administracją realiżowarEgo zadania, ktore związane §ą z wykorrywani,ern dżałań o charaktene

administracyjnym, naćZorcym i korńrotrryrn, w tym ob§łĘąfifiansową i prawna projektu,

?1) WyP€łnienie fakuttatywne _ UrT§żiwia zawarcię w mo!9ie Po6tarpudenia, o którym mowa w § 1Ó rarEw€qo fEru l§Tx)vy, stanowącego załącznik nr

2 do rozporządzenia Miństra Pra.y i Potiqńi spc*earei z rhia t5 §n &da zxt} r. w sprav,i€ ,rrau d€rty i rd]slłĘ9 $eu uno\ilY &tycuącyó realizacji

zadania publiczrrego oraz szoru spravroEdaniia z wyl<omrńi tąo adania. Ddycay ie*ynie aerĘ vsPiennia reatizacii adania Pńłicilego,

22) lnformacje o kwatifikaqach o§ó, ktore ĘĄ zatrtrdnione pr.y realizacji zadanb Bjui(3negą oraz o kwalifikacjach wdontańusry, W prrypadku

oferry wspotnej należy pr4yporządkować asoĘ kadrowe do Ąpponująrych nimi oferentów,

23} Np, tokat, spEęt, ntat€ńały. w przypądk§ oferty vnpolrej nalelĄ przypo,ządkowac za§oby rze€zowę do d5ponująryó nimi oferentów,

24) odpis musi być zgodny z aktualnym §tanem rńaycurymi pra}rrrym, nićzateżnie od tego, kiedy zotat rrydany,

25) Wpełnia organ administracji pubticzrłej.


