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Załączniki do rozporządzenia  
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz .... 

)  

Załącznik nr 1  

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:  
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz 

w przypisach.  

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: ,,pobieranie* /Aie13oeieraAie*".  

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie  

1. Organ administracji publicznej,  Burmistrz Miasta Gostynina  
do którego jest adresowana oferta   

2. Rodzaj zadania publicznego1l  19) turystyka i krajoznawstwo  

li. Dane oferenta(-tów)  

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona  

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu  

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział w Gostyninie  

09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 17 a   

Forma prawna - Stowarzyszenie   

KRS 00001 '64168   

 Alina Głodowska - Prezes Zarządu  

2. Dane osoby upoważnionej do składania   

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,  e-mail; pttkgostynin@interia.pl 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)   

1. Tytuł zadania publicznego  Wycieczka turystyczno-krajoznawcza . ,,Zabytki i unikalne miejsca."  

2. Termin realizacji zadania publicznego"  

Data  

I 01.07.2022  
I Data  

131.08.2022  
rozpoczęcia zakończenia  

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)    

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze oddział w Gostyninie planuje zorganizować wycieczkę jednodniową :  

rejs po Kanale Elbląskim oraz zwiedzanie Elbląga.      

Zadanie skierowane jest do członków PTTK oraz ich rodzin, którzy preferują aktywne spędzanie wolnego czasu.  

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego  

1
l  Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).  
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy nii 90 dni.  



 

W wycieczce wezmie udział 25 osób.  

rrrasa wycieczki: Gostynin-Kanał Elbląski-Elbląg-Gostynin  

PTTK o/Gostynin propaguje różne formy turystyki. Organizujemy wycieczki piesze, rowerowe oraz autokarowe.  

Naszym celem jest pokazanie i przybliżenie społeczeństwu zabytków Polski oraz zapoznanie z wyjątkowymi miejscami Jednym z 

takich wyjątkowych zakątków naszego kraju, który warto zwiedzić jest niewątpliwie uznany za pomnik historii unikalny na skalę 

światową Kanał Elbląski. Podczas rejsu statek pokonuje stumetrową różnicę poziomów wody prz~ pomocy śluz i pochylni. To 

doskonała okazja do poznania zasad działania unikalnych urządzeń hydrotechnicznych.  

W programie jest również zwiedzanie jednego z najstarszych miast w Polsce Elbląga, w tym zabytków z XIII wieku:  

Kościoła Katedralnego św. Mikołaja, Bramy Targowej oraz Starego Miasta. Przewodnik, oprowadzając po Elblągu swoją iwiedzą 

przybliży uczestnikom historię miasta i pokaże jego zabytki.  

Organizacją wycieczki zajmą się członkowie PTTK- osoby z wieloletnim doświadczeniem w przedmiotowym zakresie. Staramy 

się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gostynina, którzy chętnie odwiedzają nasze biuro, dzieląc się przy tym 

swoimi zainteresowaniami i oczekiwaniami dotyczącymi organizacji wyjazdów, wycieczek i rajdów.  

W celach i zadaniach statutowych naszej organizacji jest krzewienie turystyki i krajoznawstwa. Zorganizowanie wycieczki do 

Elbląga i rejs po Kanale Elbląskim jest :  

./ Poznanie i umiłowanie Polski , jej regionów oraz upowszechnianie wiedzy o przeszłości i historii Polski. ./ 

Krzewienie i zamiłowania do turystyki  

./ Aktywne poznawanie dóbr kultury  

./ Popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.  

./ Kultywuje tradycje turystyczne, popularyzuje historię i dorobek PTTK oraz jego poprzedników .  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość docelowa) 
Sposób monitorowania rezultatów/ źródło 

informacji o osiągnięciu wskaźnika  

Organizacja wycieczki do Elbląga i okolic  25 osób  Lista obecności, materiał zdjęciowy  

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 

wykorzystane w realizacji zadania  

PTTK o/Gostynin posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego rodzaju wyjazdów, wycieczek, rajdów, spacerów itp. 

na terenie Polski oraz poza jej granicami. Stowarzyszenie organizowało przedsięwzięcia jednodniowe oraz  



 

kilkudniowe. Mieszkańcy Gostynina i okolic zawsze bardzo chętnie uczestniczyli w tych wydarzeniach. Ponadto PTTK oddział 

w Gostyninie realizował w roku 2018 projekt pn.: Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Poznajemy dziedzictwo narodowe". 

Projekt został zrealizowany w ramach tak zwanego małego grantu i był dofinansowany z budżetu miasta Gostynina. Zadanie 

zostało przeprowadzone oraz rozliczone w sposób prawidłowy.  

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego  

Lp.  Rodzaj kosztu  Wartość  Z dotacji  Z innych  

   PLN   źródeł  

1.  Rejs po kanale Elbląskim  1500,00  500,00  1000,00  

2.  Zwiedz. Elbląga  z przewodnikiem  400,00   400,00  

3  Transport   2800,00  500,00  2300,00  

      
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania  4700,00  1000,00  3700,00  

V. Oświadczenia  

Oświadczam(-my), że:  

2) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);  
3) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
4) oferent*/ oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych;  
4) oferent*/ oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na  

ubezpieczenia społeczne;  
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ inną właściwą ewidencją*;  
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;  
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a 

także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

Alina Głodowska - Prezes Zarządu 

Anna Sierbińska - Sekretarz  

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu oferentów)  

Data: 15.03.2022r.  
POLSKIE TOWARZYSTWO 

Tl1RYSTYCZNO-KRAJOZNA WCZE 
ZARZĄD ODDZIAŁU  

09 500 Gostynin. ul. Wojska Polskiego 17a Tel 
024 235 14 65  

NIP 97I-03i-89-86. REGON 61 0331160  

 


