
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna

Urząd Miasta

™

Ldz ..
Ilość załączników

Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA WART. 3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

IOWOLONTARIACIE(Dz. U. z2010r. Nr234, póz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

CUKRZYCA PLAGA XXI WIEKU
POMOC OSOBOM CHORYM NA CUKRZYCĘ

{rodzaj zadania publicznego ')

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ZDROWIA

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od miesiąca wrzesień 2011 r. do listopad 2011 r.

W FORMIE
POWIERZENIA RCALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

MIASTO DĘBLIN

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/oferentów1'31

1) nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW-ZARZĄD GŁÓWNY W BYDGOSZCZY

2) forma prawna:41

(x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

{ ) spółdzielnia socjalna ( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:51

KRS 0000037573

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:61 23.08.2001 R.

5) nr NIP: 554-031-30-24; nrREGON: 001104948

6) adres:

miejscowość: BYDGOSZCZ ul.: POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 33

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7*

gmina: BYDGOSZCZ powiat:81 BYDGOSKI

województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

kod pocztowy: 85-090 poczta: BYDGOSZCZ

7)tel.:(81)8B32305faks:

e-mail: diabetycy® poczta, f m http://

8) numer rachunku bankowego: 06 1240 2858 1111 0010 3296 1147

nazwa banku: Bank PKO S.A. l Oddział w Dęblinie

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów11:

a) Aleksander KOZICKI

b) Grażyna KOZICKA

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,

o którym mowa w ofercie:9'

PSD-KOŁO NR 7 w Dęblinie - 08-530 Dęblin ul. Rynek 12/25, tel (81) 883 11 62



11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego):

Aleksander KOZICKI -tel. (81) 883 11 62, 600 580 595

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Integracja środowiska diabetyków, szkolenia z zakresu zdrowia - profilaktyka, pomoc w zakupie lub
nieodpłatne pomiary cukru, działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Nie dotyczy.

13) jeżeli oferent/oferenci11 prowadzi/prowadzą1' działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej10'

Nie dotyczy



III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zakup drukarki atramentowej, materiałów biurowych niezbędnych do codziennej pracy na rzecz koła
(wrzesień - październik 2011 r.).
Wyjazd rehabilitacyjny do Nałęczowa grupy diabetyków (10-12 osób}-październik 2011 r.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczyn oraz skutków

Turnus w Nałęczowie to jedyny wyjazd poza miejsce zamieszkania, dla osób o niskich dochodach
członków koła.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Ponad 100 osób zarejestrowanych, płacących składki ok. 40 osób, osoby samotne i schorowane.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania

publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia

standardu realizacji zadania.111

Poprawa stanu zdrowia chorych na cukrzycę, promowanie działalności organizacji, pozyskiwanie
nowych członków, promocja działań stowarzyszenia z władzami samorządowymi.

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci11 otrzymał/otrzymali1' dotację na

dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które

zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

2007, 2008, 2009, 2010-zakupy sprzętowe, wyjazdy sanatoryjne, spotkania wigilijne, zakup
materiałów biurowych - dofinansowanie z Urzędu Miasta Dęblin.



6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Rehabilitacja zdrowotna - profilaktyka zachorowań, umożliwienie pracy biurowej członków zarządu.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zadanie skierowane jest do osób chorych na cukrzycę - mieszkańców Dęblina.
Miejsce realizacji: siedziba Stowarzyszenia oraz miejscowość Nałęczów.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Nałęczów ramach zadania przewidujemy pojechać na turnus do Nałęczowa w ilości 12 osób.
Korzystając z zabiegów, co poprawi stan zdrowia członków koła chorych na cukrzycę. Zakup drukarki i
materiałów biurowych niezbędny jest do pracy w kole.

9. Harmonogram13}

Zadanie publiczne realizowane w okresie od wrzesień 2011 r. do grudnia 2011 r.

Poszczególne działania w
zakresie realizowanego zadania

publicznego 4)

Terminy realizacji
poszczególnych

działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
działanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

Turnus w Nałęczowie

Zakup drukarki

Zakup materiałów biurowych

październik 2011 r.

wrzesień -
październik 2011 r.

wrzesień - listopad
2011 r.



10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego151

Integracja środowiska chorych na cukrzycę i ich rodzin, budowanie wspólnego celu w walce z chorobą
poprawa stanu zdrowia oraz edukacja diabetologiczna wśród członków koła oraz osób niezrzeszonych,
promowanie działalności organizacji lokalnej oraz pozyskanie nowych członków, aktywizacja
środowiska chorych i ich samych, połączona z zapobieganiem powikłań późnocukrzycowych, promocja
działań stowarzyszenia i wieloletniej bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
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2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

Wnioskowana kwota dotacji

Środki finansowe własne1''

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt,
3.1-3.3)11'

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego1''

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy
celowych, środki z funduszy strukturalnych)171

pozostałe1 'J

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)

2.200,00 zł

1 .300,00 zł

Ozł

Ozł

Ozł

Ozł

Ozł

3.500,00 zł

62,8 %

37,2 %

0%

0%

0%

0%

0%

100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21'

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansów publicznych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie
środków został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy też
nie został(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK/NIE^

TAK/NIE1'

TAK/NIE1'

TAK/NIE1'

Termin rozpatrzenia -
w przypadku
wniosków (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu złożenia
niniejszej oferty

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:



V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego
22)

Aleksander KOZICKI - Prezes Koła PSD
Piotr SZCZEPAŃSKI - V-ce Prezes Koła, współzałożyciel Koła PSD
Grażyna KOZICKA- Skarbnik Koła PSD
Jadwiga WOJTYŚ - Sekretarz Koła PSD
Adolf OLCZYŃSKI - członek zarządu Koła, współzałożyciel Koła PSD
Janusz OCHAL - członek zarządu Koła PSD
Regina JARASZEK - członek zarządu Koła PSD
Albin KŁĘBOWSKI - członek zarządu koła PSD

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów J przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23)

PSD Koło Nr 7 korzysta bezpłatnie z lokalu - pokój nr 25 w Urzędzie Miasta Dęblin oraz sali
(świetlicy) Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie ul. Staszica 15. Opiekunem lekarsko - medycznym
Koła jest Pani dr Teresa Rayska. Patronat medyczny sprawuje NZOZ RODZINNA PRZYCHODNIA
LEKARSKA w DĘBLINIE przy ul. Stężyckiej 11.
Nikt pracujący i działający na rzecz Koła nie pobiera wynagrodzenia.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publicznaj.

PSD Koło Nr 7 w Dęblinie współpracuje z Urzędem Miasta Dęblin od wielu lat.
2005 r. - pomoc finansowa na zakup glukometrów i ciśnieniomierzy,
2007 r. - dotacja na zakup sprzętowy i wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne członków Koła,
2008 r. - dotacja przeznaczona na szkolenia, wyjazd sanatoryjny do Nałęczowa (12 osób) oraz
zakup sprzętowy, umożliwiający pracę szkoleniowo-edukacyjną na rzecz członków Koła,
2009 r. - zorganizowano wyjazd do Zagłębocza na szkolenie diabetologiczne (8 osób). Wyjazd
zorganizowano ze środków własnych uczestników - członków stowarzyszenia przy współudziale
Urzędu Miasta Dęblin - udostępnienie środka transportu.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1* przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie,

0 którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

1 o wolontariacie.

Nie dotyczy



Oświadczam (-y), że:

1} proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie11 opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1* jest/są1) związany(-ni) niniejsząofertądo dnia 31.12.2011 r.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,

osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1' składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega{-ją)1) z opłacaniem należności

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1';

6) dane określone w części l niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą

ewidencją11;

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.

u\. Rynek 12
03-530 Dęblin

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta/oferentów1'

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji241

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)


