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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, 
pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

WÓJT GMINY MIELEC

2. Rodzaj zadania publicznego

„Wspieranie działań na rzecz ochrony, profilaktyki i promocji 
zdrowia"
Działania na rzecz osób chorych na cukrzycę-obchody 
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą"

II. 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 STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 
PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
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. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Danuta Zaremba - prezes Tel 
psd.ktpodleszany@poczta.fm 
Alicja Krużel Vice-prezes Tel 
alakruzel@wp.pl

668 180 999 

602 729 932

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

mailto:psd.ktpodleszany@poczta.fm
mailto:alakruzel@wp.pl


2. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data
rozpoczęcia

05.10.2019 Data
zakończenia

30.11.2019

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Podleszanach działa od lipca 2007 roku. Jego 

zadaniem jest edukacja oraz pomoc i wspieranie ludzi chorych na cukrzycę i ich rodzin. Corocznie 

organizujemy spotkania z lekarzami różnych specjalności np. diabetologiem, kardiologiem, internistą, 

dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą itp. Organizujemy również wyjazdy szkoleniowe oraz turnusy 

lecznicze dla chorych, warsztaty kulinarne, okolicznościowe spotkania, zajęcia manualne z 

wykorzystaniem krepiny, wełny, zajęcia ruchowe typu nornic walking spacery, jazda na rowerze, 

spotkania z policjantem, z psychologiem itp.

Dla diabetyków jednym z ważniejszych dni w roku jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

obchodzony we wszystkich Kołach. Z tej okazji pragniemy zorganizować spotkanie, podziękować 

wszystkim sponsorom, ludziom wspierającym realizowane zadania oraz podzielić się własnymi 

doświadczeniami w sposobie radzenia sobie z tą podstępną i jakże trudną chorobą. Podczas takich 

spotkań chorzy między innymi dowiadują się o mechanizmach działania choroby i uczą się ją 

kontrolować. Dzięki temu mogą być aktywni zawodowo i społecznie. Dowiadują się o nowych lekach, 

które mogą w miarę możliwości finansowych testować na swoim organizmie.

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą zostały poprzedzone spotkaniem z gastrologiem, 

onkologiem oraz położną w budynku OSP w Podleszanach dnia 14 września tego roku w którym to 

udział wzięło 60 osób z gminy Mielec. Każdy miał możliwość wysłuchania i obejrzenia prezentacji 

multimedialnej, indywidualnej rozmowy z lekarzem, zadać pytanie czy też umówić się na bezpłatne 

konsultacje w poradni, badania kolonoskopowe, mammograficzne i cytologiczne niezależnie od wieku i 

predyspozycji.

W tym roku Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w Kole w Podleszanach będzie organizowany dnia 

12 października w budynku OSP w Podleszanach. Przewidujemy udział ok. 100 osób. Oprócz władz 

samorządowych i członków PSD swój udział zapowiedziała pani Prezes Zarządu Głównego Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska. Chcemy podczas spotkania szczególnie podziękować 

osobom wspierającym działalność Koła tj. tym którzy pracują na rzecz chorych, sponsorują działania, 

przekazują swoje produkty (firmy, zakłady produkcyjne). Pragniemy wręczyć im okolicznościowe 

pamiątki jako symbol naszej wdzięczności za pomoc i wsparcie.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

1. Utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych
2. Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami lecenia cukrzycy-wymiana doświadczeń
3. Utrwalenie zdobytej wiedzy w celu przekonania się do działań prozdrowotnych.
4. Przebadanie ok. 100 osób -  poziom cukru we krwi, cholesterolu, ciśnienia tętniczego.
5. Podziękowanie osobom wspierającym nasze Koło

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

Spotkania z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą są na stałe wpisane w kalendarz imprez PSD. 

Organizujemy je w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach od 12 lat. Rok rocznie bierze w 

nich udział około 100 osób tj. zaproszeni goście i członkowie Koła. Jest to okazja do poznania i złożenia 

podziękowań osobom dla których choroba nie jest obojętna. WHO podaje, że nie cukrzyca jest chorobą 

cywilizacyjną na którą choruje 422 milionów osób. Nazwana jest pierwszą niezakaźna epidemią na świecie i 

stanowi ogromny problem zdrowotny i ekonomiczny wielu krajów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Zakup artykułów papierniczych 200 200
2. Zakup upominków 300 300
3. Zakup obrusów 500 500
4. Organizacja spotkania 4500 2500 2000
5. kwiaty 80 80
Suma wszystkich kosztów realizacji 
zadania

5580 3500 2080

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego;

3) 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 II 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, którychdotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

prezes koła

Data

< podpis osoby upoważnionejlub podpisy 
osób upoważnionychdo składania oświadczeń 
woli w imieniuoferentów)

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków - Koło terenowe 
39-300 Mielec; PodlesŁany 260 
NIP- 8132848688 Regon 690544257


