Sprawozdanie merytoryczne z działalności
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU
Za okres od I do XII/2016

I. Informacje rejestrowe
Nazwa organizacji
Podegrodziu
Adres siedziby:
Adres do korespondencji
Data rejestracji:
Śródmieścia w

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w
33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 255
33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 255
25.04.2008 Sąd Rejonowy dla Krakowa
Krakowie Wydział XII Gospodarczy

Krajowy Rejestr
Sądowy,
21.10.2009 Organizacja Pożytku
publicznego
Nr KRS
NIP:
REGON
Zarząd Stowarzyszenia :

0000303784
734-331-01-98
1207049815
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 liczy obecnie 77 osób.
Członkowie Stowarzyszenia to mieszkańcy Gminy Podegrodzie oraz Gminy Chełmiec.
Działalnośc Stowarzyszenia w roku 2016 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, cukrzycyPrzez 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 2016 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
jeden członek Stowarzyszenia pochodzący z Gminy Chełmiec..
Szkolenia finansowane są z dotacji otrzymanych od jednostek samorządu lokalnego
2/ organizacji spotkań integracyjnych
W ramach realizacji zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu
zorganizowalismy grupę chętnych osób do wzięcia udziału w zajęciach nauki nordic
walking oraz w zajęciach fitness.
Te zajęcia sportowe cieszyly się bardzo dużym powodzeniem,. Osób chętnych do
skorzystania z tej formy proponowanego przez nasz stowarszyszenie wypoczynku było
bardzo dużo. Na pewno w przyszłym roku powtorzymy tego typu zajęcia, ponieważ są
one zdrowa forma spędzenia wolnego czasu. - kwota dofinansowania z Urzędu Gminy
Podegrodzie zadaania z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu - 2 000,00 złotych
3/ organizacji wycieczek krajoznawczych

09.05.2016 - Wycieczka do Rzeszowa - połączona ze zwiedzaniem miasta dofinansowanie do wycieczki pokryte ze środków PFRON - Starostwa Nowosądeckiego kwota dofinansowania 2 000,00
06.08.2016 - Wyjazd integracyjno turystyczny do miejscowości Pińczów i Wiślica .
Wycieczka ta miała na celu uczestniczenie w obchodach 1050 rocznicy chrztu Polski,
zwiedzanie miejsc będących kolebką państwowowości polskiej i chrześcijaństwa.Wyjaz
ten powiązał zwiedzane miejsca z 1000 leciem Parafii w Podegrodziu. Celem zadania
wspólfinansowanego z Urzędu Gminy Podegrodzie było walka z wykluczeniem
społecznym i przeciwdziałaniem dyskryminacji opsób starszych i w podeszłym wieku
przez wyłączenie ich z życia poza domem. - kwota dofinansowania zadania z zakresu
wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej i sportu z Urzędu Gminy Podegrodziue 3 000,00 złotych
Dnia 09.10.2016 członkowie Stowarzyszenia brali udział w wycieczce integracyjnoturystycznej d0 Dukli połączonej ze zwiedzaniem miejsc sakralnych. W programie tego
wyjazdu było między innymi zwiedzanie klasztoru OO Bernardynów w Dukli, Pustelni
św. Jana , Starego Miasto z zabytkami. W Bóbrce zwiedziliśmy muzeum przemysłu
naftowego , Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu oraz zamek Kamieniec w
Odrzykoniu. ( zadanie z realizowane z Gminnego programu rozwiązywania progblemów
alkoholowych - kwota dofinansowania z Urzędu Gminy Podegrodzie zadania z zakresu
gminnego programu rozwiazywania problemów alhoholowych - 2000,00 złotych
4/ wyjazdy na spotkania kulturalne
Wyjazd do Krakowa i Łagiewnik w dniu 03.01.2016 połączony ze zwiedzaniem
miasta,zabytków , miejsc sakralnych oraz z uczestnictwem w przedstawieniu teatralnym
w Teatrz Starym pn. “ Chory z urojenia “ - wycieczka ze środków stowarzyszenia i
składek członkowskich
5/ w dniu 10.11.2016 - udział w przedstawieniu teatralnym w Nowym Sączu w Teatrze
Nowym - spektakl
"Ciotka się żeni"- dofinansowanie z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Podegrodzie- kwota 1 000,00
złotych- zapłacona przelewem przez Gminę Podegrodzie, a brakująca kwota zapłacona ze
środków własnych stowarzyszenia.
6/ organizacja spotkania opłatkowego dla członków Stowarzyszenia oraz organizacja
obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą .
W 2016r podobnie jak w latach poprzednich zorganizowaliśmy gminne obchody
Światowego Dnia walki z Cukrzycą oraz w grudniu spotkanie opłatkowe.
Na każde z tych spotkań bardzo licznie przybyli członkowie stowarzyszenia jak również
zaproszeniu goście. 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 - 2000,00 złotych
W każdej z w/w imprez kulturalnych oraz w wyjzdach integracyjnych udział brali
członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami i swoimi bliskimi.

Rok 2017 dla naszego Stowarzyszenia
rysuje się 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 8 400,00 złotych co wraz z wypracowanym zyskiem roku 2016 – w kwocie 12
907,17 oraz składkami członkowskimi pomogą nam prowadzić działalność na bardzo
przyzwoitym poziomie. Oczekujemy na dezyzję Starostwa Powiatowego na złożony do
PEFRON w listopadze 2016 r wwniosek o dofinansowanie niepełnosprawnych.
Bedziemy czynić starania o środki finansowe z Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych przy gminie Podegrodzie na profilaktykę i walkę z uzależnieniem od
alkoholu.
Nasza działalność będzie cały czas kontynuowana w roku 2017, a naszym celem jest
zwiększenie jej różnorodności i dostosowanie oferty dla naszych członków i uczetników.
.
IV. Informacja o finansowaniu Stowarzyszenia
Informacja o wysokości uzyskanych przychodach W 2016 roku Stowarzyszenie pozyskało 34
232,13 złotych, w tym z tytułu:
- składek członkowskich
2 836,00
- dotacje ze środków publicznych -11 000,00
- darowizny pieniężne-inne
1 300,00
- dopłaty uczestników do plenerów 11 015,00
Przychody dobór r z ubiegłego roku 8081,43,00
Na rok 2017 pozostaje nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 12 907,17
Informacja o poniesionych kosztach – 21 325,26zł
- realizacja zadań publicznych
11 000,00
- realizacja celów statutowych
9 251,12
koszty administracyjne/ogólne
1 015,12
- koszty finansowe

59,02

W 2016 roku Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu realizowało
następujące zadania publiczne - Umowy podpisane i rozliczone w 2016 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 1.000,00 – zrealizowanie i rozliczone w całości

2/zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej i sportu
finansowane przez Urząd Gminy Podegrodzie w kwocie 2 000,00 – zrealizowane i
rozliczone w całości
3 / zadanie publiczne z zakresuy wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej i sportu
finansowane przez Urząd Gminy Podegrodzie w kwocie 3000,00 - zrealizowane i
rozliczone w całości
4/ zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia finansowane przez Urząd Gminy w
Podegrodziu w kwocie 2000,00 - zrealizowane i rozliczone w całości
5/ zadanie publiczne z zakresu gminnego programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych finansowane przez Gminę Podegrodzie w kwocie 2 000,00
złotych- zrealizowane i rozliczone w całości.
6/ zadanie publiczne ze
środków PFRON
pn. Wycieczka do Rzeszowa reprezentowane przez Starostę nowosądeckiego w kwocie 2 000,00 - zrealizowane i
rozliczone w całości

V.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie w okresie od I do XII /2016 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 31.12.2016 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
2016 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

