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Szanowna Pani Radna,
W odpowiedzi na Pani interpelację, uprzejmie informuję, jak niżej:
Powiatowy Rajd „Brązowego Liścia" jest imprezą realizowaną w ramach przyznanej
dotacji oddziałowi PTTK „Podbeskidzie" z siedzibą w Bielsku-Białej. W tym roku jest to
już 18 edycja tej imprezy. 14 grudnia 2018 r. w/w Oddział PTTK złożył ofertę do konkursu
ofert , w której sprecyzował szczegółowo sposób wykonania zadania pn. XVIII Powiatowy
Jesienny Rajd Brązowego Liścia Porąbka 2019". W opisie zadania, jak również w
szczegółowym budżecie uwzględniono wpłaty i opłaty adresatów zadania - zarówno od
dzieci/ młodzieży, jak i od opiekunów. Środki z przyznanej dotacji oraz z wpłat i opłat
adresatów zadania są przeznaczone m.in. na: wyżywienie, znaczki rajdowe, obsługę
przewodnicką {w tym roku będzie to 10 przewodników), puchary oraz nagrody dla
uczestników rajdu. Kwota 9 zł określona jako wpisowa na rajd pokrywa tylko koszt
wyżywienia. Pozostałe koszty sfinansowane zostają z przyznanej dotacji, tj. w roku bieżącym
6060 zł.. Złożona oferta stanowi załącznik do podpisanej z beneficjentem umowy.
Rozliczenie dotacji wymaga spełnienia założeń określonych w umowie. Opracowany
regulamin przez Oddział PTTK jest spójny ze złożoną ofertą, a zasady w nim określone są
typowe dla organizowanych rajdów. Regulamin rajdu wraz z kartą zgłoszeń wysyłany jest
zarówno pocztą tradycyjną jak i drogą mailową do wszystkich szkół działających na terenie
powiatu bielskiego, stąd brak potrzeby umieszczenia ww. informacji na stronie internetowej.
Udział w tegorocznym rajdzie zadeklarowało 547 uczestników, w tym 99 opiekunów.
Ogólny koszt rajdu wynosi 12.213.00 zł. Z tego na nagrody dla uczestników (4 konkursy
prowadzone na mecie) zostaje niewielka kwota ok. 320 zł. Opiekunowie otrzymują wszystkie
świadczenia przewidziane w regulaminie. W niektórych zgłoszonych drużynach opiekunowie
stanowią znaczącą liczbę, co świadczy o dużym zainteresowaniu udziałem w tej rajdowej
imprezie (np. Szkoła Podst. w Kaniowie - 43 uczestników rajdu, w tym 21 opiekunów).
Uwzględniając
powyższe wyjaśnienia oraz zaawansowany etap realizacji
przedsięwzięcia (wpłaty i opłaty adresatów zadania zostały zaksięgowane na koncie PTTK ),
w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania zmian w kosztorysie imprezy
i zwiększenia udziału innych środków w kosztach realizacji zadania.
Równocześnie informuję,
osób obsługujących metę rajdu
Kultury, Sportu i Turystyki od
pomagając przy obsłudze rajdu -

że w celu obniżenia kosztów rajdu tj. zmniejszenia liczby
ze strony PTTK, pracownicy Biura ds. promocji Powiatu,
18 lat poświęcają swój czas w wolną od pracy sobotę,
przyjmowaniu drużyn na metę, organizacji konkursów, itd.

Ze swej strony deklaruję, że Biuro ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki przekaże
do organizatora rajdu powiatowego Pani propozycję dot. zmiany w regulaminie w roku
przyszłym w zakresie wpisowego od opiekunów.
Jednocześnie serdecznie zapraszamy na metę tegorocznego rajdu Brązowego Liścia,
który odbędzie się 5 października br, na stadionie LKS „Zapora" w Porąbce {ul. Sportowa
5). Przyjmowanie drużyn odbędzie się w godzinach od 12.30 do 13.30.
Z poważaniem
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