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Malgorzata Glinka 

Od: 	„Agnieszka Lis" agnieszka lis@katowice.eu > 
Do: 	„Ma ł gorzata Glinka" <malgorzata.glinkaum. katowice p1> 
Wys łano: 	2 sierpnia 2012 08:12 
Dołącz: 	Program_na_rok_201 3_uwagi.docx 
Temat: 	FW: Program współpracy z organizacjami pozarz ądowymi 

Wydzjaf Polityki Spo łecznej 

ł . 1n. O 2 -88- 2812 
Nr. 

Agnieszka Lis 

g łówny specjalista 

Urz ąd Miasta Katowice 

Referat ds. Organizacji Pozarz ądowych 

tel. 32 2593-746 

e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu  

From: pttk@pttk.katowice.pl  [mailto: pttk@pttk.katowice.pl]  
Sent: Tuesday, July 31, 2012 1:54 PM 
To: agnieszka.lis@katowice.eu  
Subject: Program wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi 

Witam 

Górno ś ląski Oddzia ł  Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Katowicach w za łączeniu 
przesy ła propozycję  dodatkowego zapisu w programie wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi na 
lata 2012 / 2013. W za łączeniu nasza propozycja. 

Pozdrawiam 
Marian Zapa 
Wiceprezes 

Górnoś ląski Oddzia ł  PTTK 
ul. Staromiejska 4 
40-013 Katowice 

tek. 32/253-03-62 
fax 32/258-87-29 

Informacja programu ESET N0D32 Antiyirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7347 
(20120801) 

Wiadomo ć  zosta ła sprawdzona przez program ESET N0D32 Antiyirus. 

http:/!www.eset.l lub http://www.eset.com  

Informacja programu ESET N0D32 Antiyirus, wersja bazy sygnatur wirusów 7347 
(20120801) 

Wiadomo ć  została sprawdzona przez program ESET N0D32 Antiyirus. 

http://www.eset.pl  lub http://www.eset.com  

2012-08-02 



Wnioskujemy o dokonanie nast ępującego uzupe łnienia w Programie Wspólpracy Miasta 
Katowice z organizacjami pozarz ądowymi 

*8 

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 201212013 roku. 

6) kultura fizyczna i turystyka: 
a) szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki, 
b) organizacja imprez sportowych i turystycznych, 
c) prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 

zaj ęć  sportowych, 
d) wspieranie, w tym finansowe, rozwoju sportu, 
e) wspieranie, w tym finansowe rozwoju niekomercyjnych form turystyki 

i krajoznawstwa, 
1) współrealizacja wydarze ń  sportowych o charakterze mi ędzynarodowym, 
g) organizacja akcji promuj ących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek w 

tym Akcja Zima i Akcja Lato, 

Uzasadnienie: 

Sfera zadań  publicznych zgodnie z art. 4 ust. I pkt. 19 ustawy obejmuje turystyk ę  
i krajoznawstwo do tej pory nieobecne w katowickich programach wspó łpracy 
z organizacjami pozarz ądowymi. Zarówno dotychczasowe zapisy programu jak i praktyka 
rozdziału środków wskazuj ą  na dominującą  pozycj ę  sportu, zasadne jest zmniejszenie tych 
dysproporcji poprzez stworzenie mo żliwości wspierania imprez turystycznych 
i przedsięwzięć  krajoznawczych ze środków publicznych podobnie jak ma to miejsce 
w innych miastach regionu, maj ąc na uwadze ich duże walory poznawcze i edukacyjne 
niezależnie od wieku uczestników. 


