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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica WZGÓRZE Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 33-812-24-00

Nr faksu E-mail poczta@bielsko.pttk.pl Strona www https://bielsko.pttk.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-14

2012-05-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07051743800000 6. Numer KRS 0000099074

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Czader Marek Prezes Zarządu TAK

Kucia Andrzej I v-ce Prezes Zarządu TAK

Dyrda Janina II v-ce Prezes Zarządu TAK

Michalski Piotr Sekretarz Zarządu TAK

Ogrodna Alina Skarbnik Oddziału TAK

Horak Teresa Członek Zarządu TAK

Lipski Maciej Członek Zarządu TAK

Dubiel Urszula Członek Zarządu TAK

Hepnar-Nowakowska 
Katarzyna

Członek Zarządu TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PTTK "PODBESKIDZIE" W 
BIELSKU-BIAŁEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku 
dorosłych, dzieci i młodzieży
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Nauka, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży przez kształtowanie 
postaw społecznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, 
współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenie kultury 
turystyki.
- Ekologia i ochrona środowiska naturalnego fauny i flory regionu, ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego, troska o racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

- Propagowanie krajoznawstwa wśród młodzieży oraz włączanie jej do 
uprawiania różnych form turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej
- Propagowanie walorów rekreacji ruchowej
- Stwarzanie możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych 
i krajoznawczych organizowanych przez Oddział
- Działanie na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i 
dziedzictwa kulturowego
- Popieranie działań sprzyjających utrwalaniu cech charakterystycznych 
Podbeskidzia
- Kontakty i współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi 
zajmującymi się turystyką i krajoznawstwem
- Reprezentowanie interesów turystów i krajoznawców wobec władzy 
publicznej.

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Nogaś Jan Prezes Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Moczała Aureliusz Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mizia Łukasz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Głównymi zdaniami statutowymi naszego Oddziału było organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej i powszechnej a także 
działalność informacyjna i edukacyjna przez odczyty, wystawy i prezentacje oraz obchody rocznicowe. Imprezy organizowane są 
w ramach projektów wspieranych finansowo przez władze samorządowe a także przez Zarząd Główny PTTK i jego agendy. Do 
jednych z najważniejszych zadań należy utrzymywanie szlaków turystycznych górskich pieszych i narciarskich (nizinnych oraz 
kolarskich, konnych, itp. nie mamy pod naszą opieką). Zadanie to także jest wspierane przez władze samorządowe miasta, 
powiatu, województwa śląskiego  i niektórych gmin. Naszą „ramówką” są przedsięwzięcia cykliczne:
- Wiosenny Młodzieżowy Zlot Turystyczny „Poszukiwanie Wiosny”
- Złaz Turystyczny „WIOSNA” z metą w różnych schroniskach PTTK, a czasem w innych obiektach
- Powiatowy Rajd Górski
- Powiatowy Rajd Jesienny „Brązowego Liścia”
- Złaz Turystyczny „Gór-Szczyty”
- Zimowy Zlot Młodzieży „Choinka dla Zwierząt” 
W tzw. "międzyczasie" wypadły nam dwie imprezy dla seniorów - "Wiosenny Złaz Seniora" i "Złota Jesień Seniora". Powodem 
było wycofanie się z niezrozumiałych dla nas powodów z udziału w organizacji tych imprez Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów.
Niestety, z wiadomych powodów z powyższej „ramówki” udało nam się zrealizować tylko Złaz Turystyczny „Gór-Szczyty” z metą 
w Schronisku PTTK na Stożku w Beskidzie Śląskim z udziałem 88 uczestników, Powiatowy Rajd Jesienny „Brązowego Liścia”(ok. 
200 uczestników, głównie dzieci i młodzieży szkolnej) oraz Zimowe Spotkanie  Młodzieży (ok. 200 uczestników), to i tak więcej, 
niż w roku ubiegłym.
Oprócz tego częściowo udało nam się zrealizować kilka imprez w ramach zadania, które w tym roku otrzymało nazwę 
"Razem…Zdrowo…Autokarem i pieszo”. W ramach tego projektu zorganizowano 3 wycieczki krajoznawcze autokarowe:
- Pieniny: Rejs po jeziorze, spacer Pienińską Drogą (1 dzień)
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- Wzdłuż Doliny Wisły śladami Krzyżaków: Żyrardów, Płock, Chełmno, Grudziądz, Gniew, Pelplin, Malbork, Kwidzyn (3 dni)
- Pogranicze Dolnego Śląska i Dolnych Łużyc z krótkim wypadem do Niemiec: Bolesławiec, Lwówek Śl., zamek Czocha, Zgorzelec, 
Park Mużakowski, Chociebuż-Cottbus, Trzebiel, Brody, Żary, Żagań, Kożuchów (3 dni)
W wycieczkach tych wzięło udział łącznie 171 osób

6 wycieczek górskich jedno i wielodniowych: 
- Gorce: Lubań (1 dzień), 
- Tatrzańskie Dwutysięczniki: 2 wycieczki jednodniowe 
- Beskid Wyspowy z "Okrzynem" (1dzień). ("Okrzyn" to nazwa jednego z naszych kół). 
- Bieszczady (4 dni).
- Beskid Niski (3 dni)
W powyższych wycieczkach wzięło udział 151 osób.
Wspomniane już Złazy i Zloty górskie:
- Złaz Turystyczny „Gór-Szczyty” z zakończeniem w Schronisku PTTK na Stożku (88 osób)
- Powiatowy Rajd Jesienny „Brązowego Liścia” z zakończeniem w amfiteatrze w Szczyrku (ok. 200 osób)
- Zimowe Spotkanie Młodzieży "Mikołajki 2021"  (ok. 200 osób)
4 spacery po mieście  z cyklu „Przewodnik czeka”: 
- Przemysł Bielska i Białej w latach 1855-1918 część II
- Bielsko i Biała w okresie kontrreformacji i oświecenia- spacer po zabytkach sakralnych Bielska-Białej.
- Śladami szkolnictwa w Bielsku XVI-XX wieku:
- Znani, sławni i wybitni bielszczanie w historii miasta Bielska.
Łącznie w spacerach wzięły udział 43 osoby. W tych spacerach uczestnicy nie muszą być członkami PTTK, gdyż nie prowadzi się 
zapisów i uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.

Drugim zadaniem, które udało nam się chociaż częściowo zrealizować było coroczne zadanie 
„Aktywni Seniorzy”. W ramach tego projektu zorganizowano następujące wycieczki krajoznawcze autokarowe:
1. Góra Św. Anny ( w 100 lecie III Powstania śląskiego): 07.07-26 osób;
2. Muzeum Powstań śląskich w Świętochłowicach i sztolnia Luizy w Zabrzu: 11.08-38 osób;
3. Jaworzno – park Grodek „śląskie Malediwy": 11.09-59 osób.
W wycieczkach wzięły udział 123 osoby.
oraz wycieczki piesze w paśmie Klimczoka z bezpłatnym wyjazdem kolejką linową na Szyndzielnię.
Z powodu mniejszego dofinansowania odbyły się tylko dwie wycieczki, w których wzięły udział 63 osoby i 1 pies.
Ponadto trochę imprez zorganizowały we własnym zakresie koła i kluby, ale były to imprezy zamknięte, które nie były ogłaszane 
ani w Internecie, ani na tablicy ogłoszeń. Jak wynika ze sprawozdania TK_O, we wszystkich wycieczkach i imprezach 
organizowanych przez Oddział i jego Koła i Kluby, uczestniczyło łącznie 2 790 osób (w roku 2020 - 1 879, ale daleko jeszcze do 
roku 2019, gdzie liczba uczestników sięgnęła 7 180 osób!)
Nie odbyły się odczyty i wystawy, chociaż niektóre z nich były ogłaszane, ale musiały być odwołane z wiadomych powodów. 
Zresztą szykuje się remont zabytkowej kamienicy w której mieści się nasz Oddział i pomieszczenie, w którym odbywały się 
wykłady i odczyty będzie niemożliwe do użytkowania.
Z powodu pandemii nasze biuro musiało być zamknięte nawet przez kilka miesięcy, ale tylko w kilku początkowych miesiącach. 
Niektóre sprawy można było załatwiać „korespondencyjnie”, np. wpłaty za składki członkowskie przelewem, ale potem były 
kłopoty z odbiorem znaczków na legitymacje. „Korespondencyjnie” odbywała się weryfikacja odznak turystycznych. W 
sprawach nie cierpiących zwłoki umożliwiono kontakt telefoniczny z niektórymi członkami zarządu a także z obsługą biura. 
Poczta elektroniczna była obsługiwana z domu przez osoby uprawnione. Mniej więcej od połowy roku można było znieść te 
ograniczenia.

BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH
Specjalne miejsce w działalności Oddziału zajmuje bezpieczeństwo w górach latem i zimą: Oddział na swoim terenie monitoruje 
szlaki piesze górskie i narciarskie. Zespół znakarzy realizuje powierzone lub wspierane zadania.
Środki finansowe na ten cel  pozyskane zostały  w drodze konkursów lub powierzenia od: Gminy Bielsko-Białej, Urzędu 
Marszałkowskiego województwa śląskiego, Miasta Szczyrk, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, oraz od Zarządu Głównego 
PTTK.
Oddział na swoim terenie posiada 350,5 km szlaków górskich oraz 60,5 km szlaków narciarskich, z czego w tym roku odnowiono 
58 km szlaków górskich pieszych (na tyle otrzymaliśmy środki). Nie wiadomo, co będzie ze szlakami narciarskimi, ponieważ przy 
takich zimach nikt z nich nie korzysta, a prowadzone prace leśne związane z przebudową lasów beskidzkich zdewastowały je tak, 
że zagrażają bezpieczeństwu narciarzy.

Oddział współpracuje z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami oświatowymi i wyznaniowymi, 
spośród których wyróżniają się:
- Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych
- Lokalna Organizacja Turystyczna w Bielsku-Białej, której jesteśmy członkiem (od 30.04.2015 roku)
-Towarzystwo Ewangelickie im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej
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- Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego  p.w. Chrystusa Króla w Bielsku-Białej -Leszczynach
- Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej,
- Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Bystrej.
Kontynuowana jest współpraca z Klubem Słowackich Turystów z regionu Żilina. Niestety, kontakt z Klubem Czeskich Turystów 
oraz z serbską organizacją turystyczną "Gora" z Kragujevca urwał się.
Od wielu lat nasz Oddział współpracuje ściśle z władzami samorządowymi: Gminą Bielsko-Biała, Starostwem Powiatowym, 
Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego oraz z władzami gmin Wilkowice, Buczkowice i Szczyrk. Współpraca polega przede 
wszystkim na pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych oraz udostępnianie obiektów, jak boiska, pola biwakowe 
czy amfiteatry będące w gestii danej gminy.
Dobrze układa się współpraca z jednostkami prywatnymi. Są to schroniska prywatne, lokale gastronomiczne a nawet duże 
obiekty hotelowo-gastronomiczne. Współpraca polega na udostępnianiu po przystępnych cenach obiektów dla imprez 
turystycznych i integracyjnych.
Stan organizacyjny Oddziału:
No koniec roku 2021 stan organizacyjny przedstawiał się następująco:
Oddział liczył 25 kół, w tym 4 terenowe, 1 zakładowe, 1 emerytów, rencistów i inwalidów, 19 Szkolnych Klubów Krajoznawczo-
Turystycznych oraz 4 kluby na prawach koła, łącznie 29 jednostek (bez zmian). Pod koniec roku oddział liczył 1028 członków z 
opłaconymi składkami oraz 60, którzy na dzień 31.12.2021 zalegali ze składkami. Jeżeli nie uzupełnią ich do 31.03.2022, utracą 
prawa członkowskie. Z powodu tego, że nowe rozwiązania prawne zabraniają nam organizowania imprez dla osób nie będących 
członkami PTTK (z wyjątkiem imprez dotowanych przez organa samorządowe, ale wtedy mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy 
miasta czy powiatu), znacznie spadła liczba uczestników imprez, ale ma to jeden pozytywny skutek, że osoby chcące korzystać z 
naszych imprez wpisują się do PTTK. Bardziej chyba przyciąga ich fakt, że legitymacja PTTK jest jednocześnie kartą rabatową (ale 
zniżki w naszych obiektach są raczej symboliczne) oraz polisą ubezpieczeniową NNW w kraju i za granicą i to nie tylko w czasie 
uczestnictwa w imprezach zorganizowanych, ale i w życiu prywatnym. Nie powoduje to jednak lawinowego wzrostu liczby 
członków. 
W porównaniu z rokiem 2020 (1009 członków) niewielki wzrost, ale jeszcze daleko do dawnej świetności (przyczyn można się 
domyślać), ale może to się zmieni.
Organami wykonawczymi Oddziału są komisje i zespoły. Na koniec 2021 roku działały następujące komisje:
Komisja Turystyki Górskiej (komisja wiodąca) – 14 członków
Komisja Turystyki Pieszej – 3
Komisja Historii i Tradycji – 5
Komisja Krajoznawcza – 8
Komisja Ochrony Przyrody – 3, w 2020 4 członków. (na COVID 19 zmarł wiceprzewodniczący Komisji)
Komisja Turystyki Narciarskiej – 4
Komisja ds. Młodzieży – 4
Komisja Turystyki Kajakowej – 4
Komisja ds. Odznaczeń i wyróżnień – 7
Zespół Znakarzy Szlaków – 15
Oczywiście Komisja Turystyki Górskiej jest komisją wiodącą.
Przy komisjach działają Referaty Weryfikacyjne odznak turystycznych ogólnopolskich i regionalnych. W tym roku zweryfikowano 
484 (wzrost o ok. 100 szt.) odznaki różnych rodzajów i stopni. Oczywiście króluje Górska Odznaka Turystyczna, której 
zweryfikowano 342 szt. 
W jesieni mogła wreszcie rozpocząć się kampania wyborcza do Zarządów kół i klubów i delegatów na Zjazd Oddziału. Jeżeli znów 
nic się złego nie wydarzy, w przyszłym roku (2022) odbędzie się Zjazd Oddziału.
Strona internetowa:
Oddział posiada stronę internetową https://bielsko.pttk.pl. Zamieszczone są tam zakładki dla różnych odbiorców, informujące o 
bieżącej pracy Zarządu i jego jednostek. Znajdziemy tam pełną informację na temat ubezpieczenia członków PTTK, 
bezpieczeństwa w górach, czyli wszystko związane z przestrzenią turystyczną nie tylko Beskidów. Na stronie można uzyskać 
wiedzę o organizowanych szkoleniach, terminach egzaminów na uprawnienia kadry programowej i inne ważne informacje. W 
zakładce „Dla Kół i Klubów” (dostępnej przez hasło) ich Zarządy mają dostęp do bieżących informacji i mogą pobrać wzorcowe 
dokumenty. Niektóre z naszych Kół i Klubów mają własne strony. Linki do nich znajdują się na zakładce „Koła i Kluby”. Strona jest 
administrowana na bieżąco społecznie przez jednego z wiceprzewodniczących Komisji Turystyki Górskiej. Za stronę nie 
ponosimy żadnych opłat, gdyż znajduje się ona na serwerze Zarządu Głównego PTTK. Na stronie tej zamieszczane są ogłoszenia 
o wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez nasz Oddział, a także inne jednostki PTTK, jeśli wyrażą takie życzenie. 
Zamieszczamy też informacje o imprezach turystycznych organizowanych przez inne organizacje o profilu pokrewnym, a także 
przez jednostki samorządowe. Obecnie tylko gmina Brenna z powiatu cieszyńskiego kontynuuje kontakt. Nie pobieramy za to 
żadnych opłat. 
Łącznie w naszych imprezach wzięło udział 2791 uczestników, więcej niż w roku 2020 (1879) ale daleko jeszcze do 7180 w roku 
2019. Przychody w tym roku zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2020 i wynosiły 282 840,37 (wobec 216 881,38), a koszty 
275 875,82 (wobec 204 701,35). Niestety, w tym roku nie otrzymaliśmy żadnych ulg ani od ADM, ani od Urzędu Skarbowego i 
ZUS. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na sytuację finansową Oddziału.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2791

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 turystyka i krajoznawstwo

Jednym z głównych celów naszego 
zainteresowania są dzieci i młodzież oraz 
seniorzy.
W tym roku dla tych grup przeznaczone były 
projekty częściowo lub całkowicie 
dofinansowane przez samorządy:
„Aktywni Seniorzy”, „Razem, zdrowo,… 
Autokarem i pieszo”, „Przewodnik czeka”. W 
ramach tych projektów odbyło się wiele 
wycieczek i imprez, ale część planowanych 
imprez musiała być odwołana powodu 
ograniczeń sanitarnych. Z rajdów powiatowych 
odbył się tylko Rajd Powiatowy "Brązowego 
Liścia".  Pozostałe projekty - Wytyczanie i 
znakowanie szlaków turystycznych: Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Szczyrk, 
Urząd Gminy Buczkowice były realizowane na 
bieżąco.  Częściowo dofinansowany był coroczny 
Złaz „Gór – Szczyty”. Więcej szczegółów 
zawartych jest w p. 1.1 niniejszego sprawozdania 
„Opis działalności pożytku publicznego”

79.12.Z 2 761,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 turystyka i krajoznawstwo

Wytyczania, znakowanie i utrzymanie górskich 
szlaków turystycznych i narciarskich. Do prac 
znakarskich wchodzą następujące działania: 
Wytyczanie nowych szlaków, zmiana przebiegu, 
konserwacja istniejących, naprawa po dewastacji 
oraz odbiory wykonanych prac. Do takich robót 
zalicza się również ustawianie słupów 
ozdobnych, tzw. „rogaczy” dla zawieszenia 
drogowskazów oraz tzw. „stanowisk” z mapami i 
tablicami informacyjnymi. Konserwacja danego 
szlaku odbywa się co trzy lata wg 
harmonogramu opracowanego przez kierownika 
prac znakarskich oraz wg instrukcji opracowanej 
przez ZG PTTK. Dotacje otrzymane od jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych organizacji 
(np. od jednostek PTTK – Zarząd Główny, COTG) 
przeznaczone są na zakup materiałów na 
stanowiska i rogacze oraz wynagrodzenia dla 
znakarzy zatrudnionych na podstawie umów 
cywilno-prawnych na wykonanie określonych 
czynności, według stawek ustalanych corocznie 
przez ZG PTTK. Koszty niezbędnych materiałów i 
narzędzi (pędzle, farby i inne akcesoria oraz 
koszty dojazdu na miejsce robót) pokrywają 
znakarze w ramach „kosztów uzyskania 
przychodów”. Znakarze zobowiązani są do 
wykonania dokumentacji fotograficznej 
wykonanych prac. Odbioru dokonuje kierownik 
prac znakarskich w obecności przedstawicieli 
zainteresowanych urzędów.

94.09.S 662,72 zł

3 turystyka i krajoznawstwo

Promocja miasta i regionu. Jak w latach 
ubiegłych w ramach promocji miasta i regionu 
podejmowane są następujące działania (oprócz 
wymienionych pod kodem 79.12.Z): Druk 
folderów, które oprócz propagowania naszego 
Oddziału zawierają treści propagujące nasz 
region. Foldery rozdawane są na imprezach 
organizowanych przez Oddział, gościom 
zagranicznym oraz interesantom załatwiającym 
sprawy w biurze Oddziału, np. przy zapisach na 
imprezy czy przy weryfikacji odznak 
turystycznych. Od 01.01.2016 trwa weryfikacja i 
przyznawanie dwustopniowej odznaki „Znam 
Bielsko-Białą i okolice”. Oddział posiada stronę 
internetową aktualizowaną na bieżąco, na której 
umieszczane są informacje o Oddziale i 
imprezach organizowanych przez nasz Oddział i 
organizacje współpracujące, za co nie pobieramy 
żadnych opłat. Zamieszczamy też materiały 
nadsyłane przez organy samorządowe, jeśli 
wyrażą takie zainteresowanie. Obecnie jedna 
gmina (Brenna) kontynuuje kontakt. Za stronę 
internetową Oddział nie ponosi żadnych 
kosztów, gdyż jest ona na serwerze ZG PTTK. 
Niektóre Koła i Kluby mają własne strony 
internetowe. Oddział weryfikuje odznaki PTTK 
turystyczne regionalne i ogólnokrajowe, za co 
nie pobiera się żadnych opłat.

89.12.Z 56,83 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży przez 
kształtowanie postaw społecznych, 
upowszechnianie wiedzy o przeszłości i 
perspektywach rozwoju Polski. Organizacja 
imprez dla dzieci i młodzieży sprzyja 
kształtowaniu postaw społecznych, nawet 
jeśli jest to zwykła wycieczka. Imprezy dla 
dzieci i młodzieży to przede wszystkim 
rajdy, złazy i zloty, na których organizowane 
są  konkursy wiedzy turystycznej, 
przyrodniczej czy historycznej, przede 
wszystkim o mieście i regionie oraz zabawy i 
konkursy zręcznościowe i inne, np. konkurs 
piosenki. Uczestnicy zapoznają się z 
zasadami bezpiecznego poruszania się po 
górach, czasem odbywają się pokazy 
ratownictwa górskiego i medycznego w 
wykonaniu zaproszonych ratowników GOPR 
i medycznych. W imprezach tych biorą 
czasem udział dzieci niepełnosprawne 
umysłowo ze szkół specjalnych i 
integracyjnych, a także młodzież zagrożona 
wykluczeniem z ośrodków wychowawczych, 
co sprzyja szerzeniu postaw tolerancji i 
akceptacji. Do imprez cieszących się 
największym powodzeniem należą: Złaz 
Turystyczny „WIOSNA”, Powiatowy Rajd 
Górski i Powiatowy Rajd „Brązowego liścia”, 
a także Zimowy Zlot Młodzieży.  Na tych 
rajdach organizowane są konkursy wiedzy o 
powiecie bielskim oraz konkurs piosenki. 
Zaznaczamy, że organizacja imprez dla 
dzieci i młodzieży jest naszą szczególną 
troską, gdyż stanowią oni blisko 50 % 
członków naszego Oddziału.

85.60.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 282 840,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 157 316,82 zł

2 turystyka i krajoznawstwo

Rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji przez 
turystykę i krajoznawstwo polega przede 
wszystkim na organizowaniu wycieczek 
turystyki kwalifikowanej jak i powszechnej 
krajowych i zagranicznych oraz imprez 
masowych (rajdów, złazów, zlotów). Zbędne 
jest zapewnianie, że czynne uprawianie 
turystki kwalifikowanej pomaga zachować 
kondycją fizyczną i stanowi doskonały 
relaks. Imprezy turystyki kwalifikowanej 
organizowane przez nasz Oddział to przede 
wszystkim wycieczki górskie, rzadziej piesze 
nizinne, narciarskie, kolarskie czy kajakowe 
a nawet speleologiczne. Skala trudności jest 
różna – od łatwych w łatwym terenie do 
wymagających większego wysiłku, a nawet 
ekstremalnych. Niektóre zadania 
skierowane są do ludzi wytrzymałych 
fizycznie. Więcej szczegółów zawartych jest 
w p. 1.1 niniejszego sprawozdania „Opis 
działalności pożytku publicznego”.

79.12.Z 0,00 zł

3 turystyka i krajoznawstwo

Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie 
szlaków turystycznych na terenie miasta 
Bielsko-Biała. Zadanie to jest wykonywane 
na zasadzie tzw. zadania powierzonego, 
czyli że Oddział najpierw wykonuje 
powierzone prace, a później wystawia 
fakturę dla Urzędu Miasta. Z tego powodu 
zadanie to zaliczono do działalności 
odpłatnej. W granicach administracyjnych 
miasta jest 17 szczytów górskich, z których 
najwyższy to Klimczok, 1117 m n.p.m. Na 
350,5 km szlaków pieszych górskich na 
terenie miasta jest aż 117 km, a na 60,5 km 
szlaków narciarskich na terenie miasta jest 
ich 28,5 km. Szlaki te są bardzo 
uczęszczane, co sprawia, że są one 
przedmiotem naszej szczególnej troski.

94.09.S 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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6 388,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 112 405,01 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 120 595,39 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4 928,16 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42 534,00 zł

2.4. Z innych źródeł 121 513,36 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 4 871,94 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 051,15 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Materiały do prac znakarskich - naklejki informacyjne i inne 662,72 zł

2 Dofinansowanie Zlotu Kół i Klubów Oddziału "Gór-Szczyty" (materiały propagandowe i 
promocyjne)

2 761,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

112 405,01 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

42 244,00 zł

290,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 851,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -10 760,36 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 275 875,82 zł 4 051,15 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

143 465,07 zł 4 051,15 zł

131 355,75 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 055,00 zł 0,00 zł

3 Założenie monitoringu biura Oddziału 570,60 zł

1 Młodzieżowy Klub Krajoznawczo-Turystyczny - 
"fotoksiążeczka"

56,83 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

15 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 088 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

61 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

61 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 72 043,95 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

72 043,95 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

400,24 zł

96 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

40 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

40 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

96 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 72 043,95 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 24 133,31 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 47 910,64 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Oddział nie zatrudniał pracowników w rozumieniu Kodeksu 
Pracy, zatrudniał jedynie osoby na podstawie umów 
cywilno-prawnych. Należy tu obsługa biura (1 osoba) oraz 
przewodnicy wycieczek, osoby do obsługi imprez 
"masowych" oraz 2 znakarzy, z których 1 jest jednocześnie 
kierownikiem prac znakarskich i uczestnikiem odbioru 
wykonania prac, za co też pobiera wynagrodzenie. Właśnie 
on otrzymał najwyższą jednorazową wypłatę. Pozostali 
znakarze (13) pracowali poprzez firmę zewnętrzną, 
założoną zresztą przez jednego z nich. Dla żadnej z 
wymienionych osób praca w Oddziale nie była jedynym 
źródłem utrzymania.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Znakowanie szlaków 
turystycznych na terenie 
miasta Bielsko-Biała

Udostępnienie turystom 
najatrakcyjniejszych terenów 
Beskidu Śląskiego i Małego oraz 
zapewnienie bezpiecznego 
poruszania się po górach na 
obszarze miasta Bielsko-Biała. 
Zadanie to realizowane jest na 
podst. tzw. zadania 
powierzonego, czyli Oddział 
wykonuje prace, a potem 
wystawia fakturę dla Urzędu 
Miasta. Z tego powodu zadanie 
to jest zaliczone do działalności 
odpłatnej.

Urząd Miasta Bielsko-Biała 10 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

21 150,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-02 13



3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

2 Znakowanie szlaków 
turystycznych na terenie 
gminy Buczkowice

Zapewnienie bezpiecznego 
poruszania się po górach na 
terenie gminy Buczkowice 
(masyw Skrzycznego)

Urząd Gminy Buczkowice 8 000,00 zł

3 Znakowanie szlaków 
turystycznych na terenie 
miasta Szczyrk

Udostępnienie turystom 
najatrakcyjniejszych terenów 
Beskidu Śląskiego oraz 
zapewnienie bezpiecznego 
poruszania się po górach na 
obszarze miasta Szczyrk

Urząd Miasta Szczyrk 5 000,00 zł

4 Znakowanie szlaków 
turystycznych na obszarze 
części powiatu bielskiego

Udostępnienie turystom 
najatrakcyjniejszych terenów 
Beskidu Śląskiego i Małego na 
obszarze części powiatu 
bielskiego oraz zapewnienie 
bezpiecznego poruszania się po 
górach na obszarze części 
powiatu bielskiego

Urząd Marszałkowski województwa 
śląskiego

23 000,00 zł

5 Znakowanie szlaków 
turystycznych na obszarze 
części powiatu bielskiego

udostępnienie turystom 
najatrakcyjniejszych terenów 
części powiatu bielskiego oraz 
zapewnienie bezpiecznego 
poruszania się po górach na 
obszarze części powiatu 
bielskiego

Starostwo Powiatowe powiatu 
bielskiego

12 500,00 zł

6 Razem, zdrowo, autokarem i 
pieszo

W ramach tego zadania 
zrealizowano szereg wycieczek i 
innych imprez dla członków 
PTTK oraz mieszkańców Bielska-
Białej. Więcej szczegółów w 
rozdz. II p.1.1.

Urząd Miasta Bielsko-Biała 34 900,00 zł

7 Aktywni Seniorzy Zadanie skierowane jest do 
seniorów miasta Bielsko-Biała. 
Jego celem jest zapewnienie 
aktywnego wypoczynku przez 
organizowanie wycieczek 
krajoznawczych i łatwych 
wycieczek górskich

Urząd Miasta Bielsko-Biała 6 005,01 zł

8 Rajd Powiatowy "Brązowego 
Liścia"

Impreza jesienna dla dzieci i 
młodzieży szkół powiatu 
bielskiego mająca na celu 
zachęcenie do wędrówki i 
poznania najatrakcyjniejszych 
miejsc powiatu bielskiego.Nie 
zawsze odbywa się w górach. 
Na mecie Rajdu organizowane 
są konkursy z nagrodami 
zręcznościowe, piosenki 
turystycznej, wiedzy 
turystycznej i przyrodniczej i 
inne

Starostwo Powiatowe powiatu 
bielskiego

13 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Tak jak w latach ubiegłych, Oddział współpracował z tygodnikiem "Kronika Beskidzka", miesięcznikiem "Mój Powiat", 
magazynem samorządowym "W Bielsku-Białej" i portalem "Beskidzka 24", ale była to współpraca raczej 
symboliczna.Współpraca z oddziałem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów urwała się. Utrzymujemy kontakty z 
Klubem Słowackich Turystów Regionu Żilina, nieco bardziej ożywione niż w roku ubiegłym. Niestety, kontakt z 
Klubem Czeskich Turystów urwał się. Pandemia mniej dała się we znaki niż w roku ubiegłym, co widać po wynikach 
finansowych i liczbie uczestników imprez, ale daleko jeszcze do dawnej świetności.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marek Czader, Prezes Zarządu 
Oddziału

Alina Ogrodna, Skarbnik Oddziału
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-07-02

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-02 15


