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W dniu 19 marca 2004r. (piątek) o godz. 17:00 w Książnicy
Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego odbędzie się otwarcie
wystawy fotograficznej p.t.
„OSIĄGNIĘCIA ALPINIZMU POLSKIEGO”.
Po otwarciu wystawy prelekcja Krzysztofa Wielickiego p.t.
„Zimowa eksploracja Himalajów”.
Wystawa – na którą składa się 50 fotogramów - eksponowana będzie
w Bielsku-Białej do 18 kwietnia br. Wystawa związana jest z obchodami
jubileuszu 100-lecia utworzenia Sekcji Turystycznej Towarzystwa
Tatrzańskiego, a więc stulecia zorganizowanego alpinizmu polskiego,
a także 130-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i 80-lecia PTT
w Bielsku-Białej. W czasie trwania wystawy odbędą się kolejne
spotkania z wybitnymi polskimi alpinistami:
¾ w dniu 22 marca o godz. 17:00 z Aleksandrem Lwowem, który
wygłosi prelekcję p.t. „30 lat w górach – różne góry, różne lata”,
¾ w dniu 30 marca o godz. 17:00 z Ryszardem Pawłowskim,
który wygłosi prelekcję p.t. „Moja przygoda z górami”.
W miesiącu kwietniu planujemy dalsze prelekcje; szczegóły na tablicy
ogłoszeń w naszym lokalu.
Organizatorem ekspozycji wystawy oraz prelekcji jest Bielski Klub
Alpinistyczny przy współpracy z Oddziałem PTT w Bielsku-Białej.
Serdecznie z a p r a s z a m y naszych członków i sympatyków.
----Walny Zjazd Delegatów PTT odbędzie się 12-13 listopada 2004 r.
w Zakopanem. Zgodnie z ustalonym kluczem wyborczym i stanem
opłacenia składek za rok 2003 naszemu Oddziałowi przysługuje wybór
7 delegatów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków naszego
Oddziału planujemy zwołać na miesiąc wrzesień br. Prosimy Koleżanki
i Kolegów o wcześniejsze zgłaszanie propozycji zmian w statucie oraz
wniosków do rozpatrzenia przez Zjazd.
----Początkiem 2004 roku do naszego Oddziału wstąpił Włodzimierz
Porębski. Serdecznie witamy w naszym gronie!
----Ukazały się kolejne numery „CO SŁYCHAĆ” 1/2004 i 2/2004,
zawierające szereg ciekawych artykułów i notatek. Kserokopie tych
i ubiegłorocznych numerów „CO SŁYCHAĆ” można pobrać w lokalu
naszego Oddziału lub na pisemne życzenie otrzymać przesyłką
pocztową (dotyczy członków zamieszkałych z dala od Bielska-Białej).
----V DNI GÓR PTT zorganizowane zostaną w Przemyślu przy udziale
Oddziałów w Jarosławiu i Mielcu oraz Koła w Tarnobrzegu. Przewidziana
jest wycieczka na Pikuj w Bieszczadach Wschodnich.
----Planujemy zorganizowanie wycieczki w dniach 20-21 marca br. pod
nazwą „Wiosenne wejście na Babią Górę”. Zgłoszenia przyjmuje
Kazimierz Opyrchał w terminie do dnia 15 marca br.
0-33/814-10-97
oraz 0-501/843-366.
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Obowiązujące od 1 stycznia 2004 roku przepisy podatkowe (wynikające z ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) dają
osobom fizycznym płacącym podatek dochodowy możliwość pomniejszenia tego
podatku o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego (w skrócie
OPP). Wysokość pomniejszenia wynosi 1% należnego podatku dochodowego
w zeznaniu PIT za rok 2003. Przepis o odliczeniu od podatku wpłat na OPP
stanowi dla podatnika możliwość zdecydowania o konkretnym przeznaczeniu 1%
zapłaconego podatku. Zmniejszenie stosuje się, jeżeli:
¾ wpłata została dokonana w terminie od 1 stycznia 2004r. do dnia złożenia
zeznania za rok 2003, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2004 roku, czyli
do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania,
¾ wpłata została udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy OPP,
z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego,
kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego na rzecz której
dokonana została wpłata,
¾ dokonane wpłaty nie zostały jednocześnie odliczone od dochodu na podstawie
art.26 ust.1 pkt 9 ustawy, czyli odliczana w tym trybie kwota nie może być
jednocześnie odliczona od dochodu jako darowizna na szlachetne cele.
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie spełnia wymogi ustawy o działalności
pożytku publicznego i Zarząd Główny PTT złożył w miesiącu styczniu br. wniosek
do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie naszego Towarzystwa jako OPP.
Spodziewamy się, że rejestracja nastąpi w ciągu miesiąca marca.
Apelujemy do wszystkich członków Towarzystwa, a także do naszych przyjaciół,
sympatyków i darczyńców o wstrzymanie się (jeżeli to jest możliwe)
z rozliczeniem podatkowym za rok 2003 i wpłacenie darowizny na pożytek
publiczny na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Oddział PTT w Bielsku-Białej nie zdąży załatwić rejestracji statusu OPP przed
upływem miesiąca kwietnia br., gdyż Krajowy Rejestr Sądowy wymaga
wcześniejszego zarejestrowania statusu OPP całego Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. W tej sytuacji wpłata 1% należnego podatku winna nastąpić na
rzecz Zarządu Głównego PTT, na rachunek bankowy w PKO BP S.A.,
I Oddział w Krakowie, nr 16 1020 2892 0000 5302 0016 0846.
Po otrzymaniu informacji o przyznaniu Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu
statusu OPP, niezwłocznie zawiadomimy wszystkich członków naszego Oddziału.
Przeznaczenie 1% należnego podatku na rzecz Oddziału PTT w Bielsku-Białej będzie
możliwe dopiero w rozliczeniu podatkowym za rok 2004, czyli w I. kwartale 2005r.
----Wznowione zostało wydawanie przez Tatrzański Park Narodowy kwartalnika
„TATRY”. Pismo ukazywało się nieregularnie w latach 1991-96. Teraz ukazało się
w nowej szacie graficznej i zmienionej formule. Nie jest to czasopismo ściśle
przyrodnicze i ochroniarskie, ale magazyn o zróżnicowanej tematyce, adresowany do
miłośników gór. Cena detaliczna 9,90 zł/egzemplarz, prenumerata 4 numerów
kosztuje 34,90 zł. Egzemplarz okazowy znajduje się w naszym lokalu. Zachęcamy
do zakupu i czytania.
Z tatrzańskimi pozdrowieniami!
Bielsko-Biała, w marcu 2004 roku

Zarząd Oddziału
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