
Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia................ (poz. ...)

Załącznik nr 1

WZÓR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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: „pobiefanie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

WÓJT GMINY MIELEC

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1’
Wspieranie działań na rzecz ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia. 
Prowadzenie działań prewencyjnych i edukacyjnych w celu zapobiegania 
powikłań w cukrzycy.

4. Tytuł zadania publicznego „ Z cukrzycą da się żyć i pracować- obchody Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą""

5. Termin realizacji zadania publicznego21
Data 1.10.2018r Data 15.12.2018r 
rozpoczęcia zakończenia

li. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 
PODKARPACKI ODDZIAŁWOJEWÓDZKI 
UL. TEOFILA ALEKSANDRA LENARTOWICZA 31 
35-051 RZESZÓW 
KRS 0000011600

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 
KOŁO TERENOWE W PODLESZANACH 
PODLESZANY 250 
39-300 MIELEC
NAZWA BANKU; BANK SPÓŁDZIELCZY W MIELCU
NR RACHUNKU BANKOWEGO : 24 9183 0005 2001 0003 7439 0001
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)

Danuta Zaremba - Prezes 
psd.kt.podleszany@poczta.fm 
Alicja Krużel - Viceprezes 602 729 932 
alakruzel@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

i i 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.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego_______

Cukrzyca to przewlekła choroba ogólnoustrojowa. Przewlekłe podwyższenie poziomu glukozy we krwi powoduje

uszkodzenia różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, układu nerwowego, serca oraz naczyń krwionośnych. 

Liczba chorych na cukrzycę lawinowo rośnie, dlatego szybkie rozprzestrzenianie się tej choroby nazwano

epidemią. W związku z powyższym tak ważne jest uświadamianie społeczeństwa, prowadzenie profilaktyki, 

edukowanie, wskazywanie zagrożeń itp.

Realizacja zadania polega na wymianie doświadczeń podczas spotkań integracyjnych z członkami innych Kół z 

województwa podkarpackiego poprzedzone spotkaniami z lekarzami różnych specjalności jak również 

uświadomienie chorym, że z cukrzycą można normalnie żyć, pracować i czerpać przyjemności z dnia codziennego. 

Pragniemy skorzystać z zaproszenia 20 osób do Koła w Łańcucie na wykład na temat „ Zapobieganie stopie 

cukrzycowej" , a przy okazji zwiedzić Zamek w Łańcucie. W drodze powrotnej odwiedzimy Skansen w 

Kolbuszowej. Poprzez taki wyjazd chcemy uświadomić chorym, że prowadząc odpowiednią dietę, stosując się do 

zaleceń lekarzy można cieszyć się urokami dnia codziennego.

Dzięki udziałowi w szkoleniach edukacyjnych organizowanych dla liderów w których bierzemy udział, zawarliśmy 

nowe znajomości co zaowocowało umową na przeprowadzenie badań w kierunku osteoporozy oraz wirusowemu 

zapaleniu wątroby. Będą to badania bezpłatne dla wszystkich chętnych .

Obchodząc Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w listopadzie w budynku OSP w Podleszanach chcemy jak co roku 

zorganizować spotkanie integracyjne dla 110 osób na którym podzielimy się swoimi doświadczeniami w walce z 

cukrzycą, podziękujemy osobom i instytucjom wspierającym nasze Koło.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zwiększenie wiedzy o cukrzycy.

Przebadanie ok. 110 osób w kierunku osteoporozy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby

Wykład lekarza diabetologa przybliżający zainteresowanym na co szczególnie zwracać uwagę w życiu codziennym, 

jaką stosować dietę,

Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania najnowocześniejszych metod leczenia cukrzycy 

Utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Wyróżnienie osób wspierających działalność Koła.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł)

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji31
(zł)

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4* 

(zł)

l
Wyjazd do Łańcuta 20 osób 
bus - 700
bilety wstępu do Zamku 20 x 21,00 = 420,00 
Bilet do Skansenu w Kolbuszowej 250,00

1370 700 670

2 Poczęstunek dla gości -  katering 
110 osób x 30,00

3300 1620 1680

3 Zakup papieru 80,00 
tuszu do drukarki 100,00

180 180

4
Zakup kwiatów dla sponsorów 250 0 250

Koszty ogółem:
5100 2500 2600

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

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

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

ubezpieczenia spęfetzne.^s-zonie‘tyków
j O a  fi a  l c d i 2Za re m  b a  

ł* l Oby 581-/5-45
Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków - Koło terenowe 
39-300 Mielec; Podieszany 250 
NIP: 8132848688 R«pn 690544257

(podpis osoyy upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta)

Data

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym -  potwierdzona za zgodność 

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

1 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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