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

Załącznik nr 1

WZÓR
O  ty-a i fcy1 J

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: „pobieranie*/niepobieranie*v.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

GMINA 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* OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

4. Tytuł zadania publicznego
PROWADZENIE DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH I EDUKACYJNYCH 
NA RZECZ ZAPOBIEGANIA POWIKŁAŃ W CUKRZYCY -  Z 
CUKRZYCĄ DA SIĘ ŻYĆ

5. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 20.10.2017 do Data 20.12.2017 
rozpoczęcia zakończenia

II. 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)
PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW KOŁO 
TERENOWE W PODLESZANACH 
KRS -0000011600
Nr rachunku bankowego 24 9183 0005 2001 0003 7439 0001 BS Mielec

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
Alicja Krużel -  wiceprezes PSD Koło Terenowe w Podleszanach 602 729 932 
alakruzel@wp.pl

m . Zakres rzeczowy zadania publicznego

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_____

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Podlesznach zrzesza ludzi chorych na cukrzycę. Co roku

organizujemy spotkania edukacyjne mające na celu poprawę jakości życia tych osób. W tym roku z okazji 

Światowego Dnia Walki z Cukrzycą chcemy zorganizaować wyjazd do Przeworska i Jarosławia 20 osób i udział 

w warsztatach na temat cukrzycy. Chcemy również zorganizować spotkanie integracyjne dla ok. 80 osób z naszego

11 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.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Koła oraz zaprosić członków innych Kół, na którym to osoby chore wymienią się własnymi 
doświadczeniami na temat -  jak żyć z cukrzycą, wysłuchają wykładu psychologa, który pomoże choremu 
zaakceptować chorobę, wyrobić odporność na stres itp. Pragniemy również podziękować wszystkim tym, 
którzy wspierają działalność naszego Koła i wręczyć im dyplomy i podziękowania.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- poszerzenie w iedzy na tem at cukrzycy

- podniesienie w  znacznym  stopniu św iadom ości diabetyków  w celu uniknięcia pow ikłań cukrzycow ych

- uśw iadom ienie ja k  w ażną spraw ą w tej chorobie je s t zdrow y styl życia

- nauka pokonyw ania stresu i trudności zw iązanych z cukrzycą -  w ykład psychologa

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 

dotacji3)
(zł)

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego* 4' 

(zł)
1. Wynajem busa na dojazd do Jarosławia 750 750 0

2. Z a k u p  a r t y k u ł ó w  p a p i e r n i c z y c h 150 150 0

3. Organizacja spotkania integracyjnego 3 500 1 300 2 200

Koszty ogółem: 4 400 2 200 2 200

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 społeczne.

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4'W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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^ n i s k i e
K O Ł A  

w a r z y s z e n ie  
t y k ó w

;“7*:..7 ’”Źt"7'..:... ...(podpis osoby .upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta)

Stowarzyszenie 
O ła b e tykó w  -  Koło terenowe 
19-300 Mielec; Podteszany 260 
flP: 0132848688 Regon 690544257

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.
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