
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZI U 

Za okres od I do XII/2018 
 
 
I. Informacje rejestrowe 
     
Nazwa organizacji                      Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w 
Podegrodziu 
Adres siedziby:                         33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 255 
Adres do korespondencji               33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 255 
Data rejestracji:                        25.04.2008 Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w                 
                                        Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowy 
Rejestr                                 Sądowy,  
                                        21.10.2009  Organizacja Pożytku publicznego 
Nr KRS                                0000303784 
NIP:                                   734-331-01-98 
REGON                               1207049815 
Zarząd Stowarzyszenia :               Maria Rostocka – Prezes Stowarzyszenia 
                                       Andrzej Stachoń   - Wiceprezes Stowarzyszenia 
                                       Józef Zieliński – Wiceprezes Stowarzyszenia 
                                       Stanisława Łatka – Sekretarz 
                                       Grażyna Głuc – Skarbnik 
 
II. Cele statutowe 
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu działa na mocy statutu 
ustanowionego przez członków Stowarzyszenia  a  przestrzeganego przez Zarząd. 
Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności oraz działalności gospodarczej. 
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich, z dotacji, 
darowizn oraz z subwencji przeznaczonych na realizację zadań publicznych. 
Celem  statutowym Stowarzyszenia jest: 
- podejmowanie nieodpłatnej działalności na rzecz poprawy sytuacji prawnej, 
ekonomicznej i   zdrowotnej osób chorych na cukrzycę 
- Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, osób chorych na cukrzycę wobec 
Władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie i podejmowanie tematyki    
diabetologicznej przez Sejm, Rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy władzy samorządowej    
oraz aktywny udział w nich 
- współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w 
celu wypracowania najlepszego modelu  lecznictwa diabetologicznego i osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków, poziomu świadczeń medycznych, ceny leków  i 
innych urządzeń niezbędnych ludziom chorym  
- organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych i uzależnionych 
całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków i powikłań oraz 
samokontroli przez: szkolenia, turnusy  rehabilitacyjne  i szkoleniowe, wycieczki 
krajoznawcze, prasę, radio, telewizję i Internet 



- integracja środowiska diabetyków osób uzależnionych poprzez pomoc, życzliwość i 
koleżeństwo propagowane poprzez spotkania w kołach , organizowanie wspólnego 
wypoczynku, sportu, zabawy i imprezy kulturalne. 
-W 2016 roku dokonano zmian w Statucie i poszerzono naszą działalność o pracę na 
rzecz seniorów i osób starszych. 
 
 
III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w swoich szeregach ma  obecnie  
......członków.  
Członkowie Stowarzyszenia to przede wszystkim mieszkańcy Gminy Podegrodzie.   
 
Działalność Stowarzyszenia w roku 2018 polegała na kontynuacji założeń i celów 
statutowych  poprzednich lat i zmian uchwalonych w kwietniu 2016 r. 
Cele statutowe Stowarzyszenie  realizowało poprzez: 
 
1/   prowadzeniu edukacji diabetologicznej poprzez organizację szkoleń z zakresu  
     chorób oczu, serca, cukrzycy-  
     Przez cały okres prowadzenia działalności Stowarzyszenie propaguje wiedzę na  
     temat choroby XXI wieku , którą niewątpliwie jest cukrzyca.  
     Wiedza o cukrzycy, jej skutkach i powikłaniach w roku 2018 podobnie jak w latach  
     poprzednich przekazywana była za pośrednictwem comiesięcznych spotkań , na  
     których prowadzone były przez P. doktor Beatę Stąporek wykłady diabetologiczne.  
     Każde szkolenia diabetologiczne dla osób biorących w nim udział jest nieodpłatne. 
     Chętni biorący udział w spotkaniach to przede wszystkim mieszkańcy Gminy  
     Podegrodzie oraz  pochodzący z Gminy Chełmiec.. 
     Szkolenia finansowane są z dotacji otrzymanych od jednostek samorządu  
     lokalnego  
 
2/  organizacji spotkań integracyjnych, 
      
3/ organizacji wycieczek krajoznawczych 
 
11.05.2018 – Wyjazd integracyjny do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie . 
Projekt obejmował przejazd autokarem  na trasie Podegrodzie - Kraków, zwiedzanie 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z przewodnikiem, następnie udział 
uczestników wycieczki w spektaklu teatralnym „ Skąpiec” Moilera w teatrze Groteska, 
Nastepnym punktem wyjazdu był wspólny obiad po nim zwiedzanie Rynku Krakowa i 
jego okolic. 
Celem zadania współfinansowanego przez Urząd Gminy w Podegrodziu i Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Podegrodzie  było 
aktywne spędzenie wolnego czasu, Wyjazd służył również rozładowaniu napięcia i stresu 
i udowodnił, że kształtowanie postaw prozdrowotnych to jedna z dróg profilaktyki 
alkoholowej. 
Kwota dofinansowania zadania wynosiła 1500,00złotych 



 
02.06.2018 Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni i Lipnicy Murowanej- w programie 
zwiedzanie Kopalni z przewodnikiem, zwiedzanie miast, obiektów sakralnych poznanie 
piękna, tradycji i kultury naszego regionu. t  -dofinansowanie do wycieczki pokryte ze 
środków PFRON - Starostwa Nowosądeckiego - kwota dofinansowania 3894,00 
 
21.07.2018 - Wyjazd  do obozu Zagłady Auchwitz Birkenau w Oświęcimiu .  
Projekt obejmował przejazd autokarem z Podegrodzia do miejsca docelowego  aby z 
stamtąd wyruszyć na niepowtarzalną  trasę zwiedzania obozu zagłady II wojny 
światowej oraz ekspozycji . Zwiedzanie obozu poprzedziła krótka prelekcjana temat 
Miejsca Pamięci  i następnie wraz z przewodnikiem uczestnicy wyjazdu udali się na 
teren Obozu. 
W programie przewidziany był również czas wolny oraz wspólny obiad  w drodze 
powrotnej. 
Celem zadania współfinansowanego  realizowanego  z Gminnego programu 
rozwiązywania problemów alkoholowych Urzędu Gminy Podegrodzie było walka z 
nałogiem, wspólne spędzenie wolnego czasu oraz wsparcie osób potrzebujących w grupie 
znajomych. 
Celem zadania było pokazanie uzależnionym że istnieją inne alternatywy spędzenia  
czasu. Wstrząsająca historia obozu zagłady pozwoliła zrozumieć , że nie warto marnować 
zycia gdy ma się dla kogo żyć.  
. - kwota dofinansowania zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych  
 - 3 000,00 złotych 
 
Dnia 04.08.2018  Członkowie Stowarzyszenia brali udział w Wycieczce do Ciężkowic i 
Bobowej. 
Celem wycieczki było poznanie miejsc historycznych, miejsc modlitwy i dziedzictwa 
kulturalnego.  
Program obejmował  zwiedzanie i pobyt w muzeum przyrodniczym im .Krystyny i 
Włodzimierza Tomków. W placówce która nosi imię swoich założycieli można zobaczyć 
nasze polskie dzikie zwierzęta – niedźwiedź, dziki, jeleń , żubr, łoś , Znajduje się tam 
duża kolekcja ptaków, owadów i ssaków. 
Z przewodnikiem uczestnicy wycieczki zwiedzili urokliwy rynek w Ciężkowicach , 
ratusz i kapliczkę świętego Floriana. 
W Kęśnej Małej  zwiedziliśmy Dwór Ignacego Paderewskiego – pierwszego Prezesa 
Rady Ministrów w niepodległej Polsce, a w miejscowości Bobowa Galerię koronki 
klockowej – słynne na świat dziedzictwo kultury ludowej i regionalnej, oraz zwiedzanie 
cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki – miejsca pochówku ofiar I wojny światowej. 
Celem wycieczki było zwiedzenie miejsc historii, przekazanie informacji jak ważne jest 
dbanie o to co przeszłe , aby trwało w przyszłości oraz   
W programie wycieczki nie mogło również zabraknąć czasu na wspólny obiad i chwilę 
wytchnienia . 
 
 
 



Dnia 22.09.2018 członkowie Stowarzyszenia brali udział w wycieczce integracyjno- 
turystycznej do tzw.Karpackirj Troi w Trzcinicy, Jasła oraz Krosna.  

 W programie tego wyjazdu było między innymi zwiedzanie  wraz z 
przewodnikiem  Muzeum Lizaka w Krośnie, Skansenu Archeologicznego Karpacka 
Troja oraz Centrum Dziedzictwa  Szkła w Krośnie oraz samego miasteczka. 
Była to wycieczka skierowana przede wszystkim do seniorów. Grupa 43 osób któ®a 
wziela udział w tej wycieczce była bardzo zadowolona 
Celem wycieczki było poszerzenie swojej wiedzy geograficzno-historycznej oraz 
wspólne i miłe spędzenie sobotniego dnia  a także przeciwdziałanie wykluczeniu i 
zapomnieniu społecznemu ludzi, którzy z względu na swoje schorzenia nieczęsto są w 
stanie uczestniczyć w tego typu spotkaniach i wyjazdach. 
-zadanie z kwota dofinansowania  z Urzędu Gminy Podegrodzie w wysokości 1 000,00  
 
 
W dniu 01.09.2019 odbył się jubileusz 15 lecia Regionalnego Stowarzyszenia 
Diabetyków w Podegrodziu oraz warsztatów kulinarnych pn. Senior- Trzeżwość – 
Zdrowa Dieta 
Uroczystość została zrealizowana przy dofinansowaniu z Gminy Podegrodzie w ramach 
zadania publicznego i jako wydarzenie promując Gminę oraz z darowizny przekazanej 
przez NZOZ w Podegrodziu. 
Spotkanie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście między innymi Pani Wójt 
Małgorzata Gromala, Pani Bogusława Kozłowska _ Prezes NZOZ w Podegrodziu, Pan 
Krzysztof Bodziny – Radny Powiatu Nowosądeckiego i jednocześnie Dyrektor GOK w 
Podegrodziu oraz przedstawiciele władz Kościoła parafialnego  
W programie spotkania przewidziana była krótka historia naszego Stowarzyszenia , 
wspomnienie o osobach- członkach naszej malej społeczności którzy odeszli na zawsze z 
powodu cukrzycy, prelekcja Pani Doktor na temat właściwej diety i zdrowego 
odżywiania oraz rozdanie materiałów i broszur informacyjnych. 
Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie przy grillu w milej atmosferze. 
zadanie z kwota dofinansowania  z Urzędu Gminy Podegrodzie w wysokości 1 000,00 
 
18-27.08.2018 –  Turnus rehabilitacyjny nad morzem w miejscowości Dżwirzyno dla 
grupy 14 osób. Czas spędzony w  ośrodku wypoczynkowo- rehabilitacyjnym pozwolił 
grupie 14 osób  zadbać o stan i poprawić swojego zdrowia korzystając z dobrodziejstw 
natury 
Zadanie zrealizowane z zakresu Ochrony i promocji zdrowia  - zrealizowane i rozliczone 
w całości  
 
4/  W dniu 18.12.2019  zorganizowane zostało  spotkanie opłatkowego dla członków 
Stowarzyszenia i zaproszonych gości  
Spotkania opłatkowe to bardzo miło spędzony czas w gronie przyjaciół i znajomych, 
Czas wypełniony rozmową, śmiechem i zabawą.  
 
 
 



W każdym z tych spotkań , imprez kulturalnych oraz w wyjazdach integracyjnych udział 
brali członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami i swoimi bliskimi. 
 Nasze spotkania cieszą się dużym powodzeniem u ludzi ponieważ zawsze staramy się 
być otwarci na ich potrzeby i problemy dnia codziennego. 
 
Kwota dofinansowania z Urzędu Gminy Podegrodzie w ramach zadania z zakresu 
ochrony zdrowia – 4 000,00 złotych i składała się z dwóch części – Wyjazd 
rehabilitacyjnego oraz spotkania świąteczno – opłatkowego. 
 
 
PROGNOZA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 
Rok 2019 dla naszego Stowarzyszenia  rysuje się  również bardzo  optymistycznie. 
Stowarzyszenie złożyło  wnioski o dofinansowanie pięciu zadań z zakresu pożytku 
publicznego do Urzędu Gminy Podegrodzie, które to uzyskały pozytywną opinię komisji 
weryfikującej i zostały nam przyznane środki na dalszą działalność Stowarzyszenia . 
Pozyskane we ramach realizacji zadań środki finansowe z Urzędu Gminy Podegrodzie w 
kwocie ................... złotych co  wraz z wypracowanym zyskiem roku 2018 –  w kwocie 
18 121,60  oraz składkami członkowskimi pomogą nam prowadzić działalność na 
bardzo przyzwoitym poziomie. 
 Oczekujemy na decyzję Starostwa Powiatowego na złożony do PEFRON w listopadzie 
2018 r wniosek o dofinansowanie  wyjazdu integracyjnego.  
Będziemy czynić starania o środki finansowe z Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy gminie Podegrodzie na profilaktykę i walkę z  uzależnieniem od 
alkoholu.  
 
 Nasza działalność będzie cały czas kontynuowana w roku 2019, a naszym celem jest 
zwiększenie jej różnorodności i dostosowanie oferty dla naszych członków i 
uczestników. 
 
. 
IV. Informacja o finansowaniu  Stowarzyszenia  
 

 Informacja o wysokości uzyskanych przychodach W 2017 roku Stowarzyszenie pozyskało  

48 852,34 złotych, w  tym z tytułu:  

- składek członkowskich                     3 314,00 

- dotacje ze środków publicznych -  15 094,00 

- darowizny pieniężne-inne          1 900,00 

- dopłaty uczestników do plenerów  13 150,00 

- przychód z tyt.1%                 664,80 

Przychody dobór r z ubiegłego roku  14 899,54 
i
 

Na rok 2018 pozostaje nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 18 121,60 

 

Informacja o poniesionych kosztach – 30 730,74 

- realizacja zadań publicznych               15 094,00 

 - realizacja celów statutowych   -          14 998,72 

koszty administracyjne/ogólne              638,02 



 
 
 
W 2018 roku Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu realizowało  
następujące zadania  publiczne -  Umowy podpisane i rozliczone w 2018 roku z których 
finansowana była w dużej mierze działalność naszego Stowarzyszenia dotyczyły w 
szczególności: 
 
1/ zadanie z  gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  
– dofinansowanie z  Gminnej Komisji rozwiązywania  problemów alkoholowych przy 
Gminie Podegrodzie w kwocie  1 500,00 pn. „ W świecie trzeźwych nie ma nudy” – 
Umowa nr RAO-BH.526.25.2018 -  zrealizowanie i rozliczone w całości 
 
2/zadanie z  gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  
– dofinansowanie z  Gminnej Komisji rozwiązywania  problemów alkoholowych przy 
Gminie Podegrodzie w kwocie  3 000,00 pn. „ Ciesz się życiem emerycie a alkohol 
precz” – Umowa nr RAO-BH.526.26.2018 -  zrealizowanee i rozliczone w całości 
 
3/ /zadanie z  gminnego programu kultura , sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego – dofinansowanie z   Gminy Podegrodzie w kwocie  700,00 pn. „ 
Wycieczka z historią w tle” – Umowa nr RAO-BH.526.28.2018 -  zrealizowane i 
rozliczone w całości 
 
4/ zadanie z  gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  
– dofinansowanie z  Gminnej Komisji rozwiązywania  problemów alkoholowych przy 
Gminie Podegrodzie w kwocie   1000,00 pn. „ Senior- Trzeżwość – Zdrowa Dieta” – 
Umowa nr RAO-BH.526.47.2018 -  zrealizowanie i rozliczone w całości 
 
5/ zadanie z  gminnego programu kultura , sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego – dofinansowanie z   Gminy Podegrodzie w kwocie  1 000,00 pn. „ 
Turystyka i krajoznawstwo czyli podróże małe i duże” – Umowa nr 
RAO-BH.526.27.2018 -  zrealizowane i rozliczone w całości 
 
6/ zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia  finansowane przez Urząd Gminy w 
Podegrodziu w kwocie 4000,00 – „ Walczymy z cukrzycą w teorii i praktyce” 
Umowa nr RAO-BH.526.29.2018–  zrealizowane i rozliczone w całości 
 
7/ zadanie publiczne ze  środków PFRON  pn. Wycieczka do Bochnia - reprezentowane 
przez Starostę nowosądeckiego w kwocie 3 894,00 - zrealizowane i rozliczone w całości 
 
 
 
 
 
 
 



V. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  
Stowarzyszenie  w okresie  od I do XII /2018 nie prowadziło działalności 
gospodarczej. 

 
VI – Pozostałe informacje  
W roku bieżącym, podobnie jak i w latach poprzednich Stowarzyszenie nie zatrudnia 
żadnych osób.  . Wszystkie pracujące w Stowarzyszeniu osoby  pracują społecznie.. 
Dotychczas nie  udzielano  pożyczek, nie zaciągnięto  kredytu na  działalność. 
Nie zostały nabyte środki trwałe, nieruchomości, papiery wartościowe. 
Działalności Stowarzyszenia finansowana jest w bieżącym roku w przeważającej części z 
dotacji.  
Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie  nie posiadało żadnych zobowiązań. 
 
 
X/ Informacja dotycząca rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych. 
 Na stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. W okresie  od I – do XII 
2019 roku  nie było żadnej kontroli skarbowej. 
Przeprowadzane były natomiast kontrole jednostek adm. Publicznej dot.  Realizacji  
zleconych zadań publicznych. 
W dotychczasowym okresie działalności  stowarzyszenie nie prowadziło działalności 
odpłatnej i nie uzyskiwało z tego tytułu żadnych dochodów. 
 
Sporządziła –księgowa Jadwiga Konstanty. 
  
 
 
 
 
 
Maria Rostocka – Prezes 
Andrzej Stachoń    - Wiceprezes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 


