Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego
z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
przedstawia sprawozdanie z realizacji programu z organizacjami pozarządowymi za rok 2013r.
Program współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
został przyjęty uchwałą Nr XXIV Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2012r. W
ramach realizacji programu Powiat Kolbuszowski współpracuje z organizacjami
pozarządowymi głównie w sferze pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Realizując zapisy Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami
pozarządowymi w roku 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej
(jednostka organizacyjna Powiatu Kolbuszowskiego) współpracowało z organizacjami
pozarządowymi poprzez zlecanie realizacji wykonywania zadań publicznych.
W wyniku kontynuacji umów zawartych w 2008 r. na podstawie otwartych konkursów
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolbuszowskiego w 2013 r. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej zawarło umowy z organizacjami w zakresie realizacji
następujących zadań:
1. Dzieci i młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Na podstawie umowy z 2008r. zawartej pomiędzy powiatem kolbuszowskim
a Zgromadzeniem Sióstr Św. Michała Archanioła prowadzona jest na terenie Powiatu
Kolbuszowskiego Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Widełce.
Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała na
realizację w 2013r. zadań Powiatu dotację w kwocie 446 040,00 zł. W placówce na dzień
31.12.2013r. ogółem przebywało 12 dzieci.
2. Zadania w stosunku do osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzony w Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Na podstawie umowy z 2008 r. zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego
a Caritas Diecezji Rzeszowskiej zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. z poz. 182 z póź. zmian.) w wyniku otwartego konkursu
ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie, przekazano zgodnie z planem
dotacji Wojewody Podkarpackiego na bieżącą działalność DPS w roku 2013 dotację w łącznej
kwocie 499 348,00 zł . Na dzień 31.12.2013r. w DPS w Cmolasie łącznie przebywało 54
pensjonariuszy.
3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone na terenie Powiatu Kolbuszowskiego na
podstawie umowy z 2008r. przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Warsztaty obejmują różnymi formami rehabilitacji społeczno-zawodowej osoby
niepełnosprawne z terenu powiatu kolbuszowskiego. Do dnia 15 grudnia Warsztaty realizowały
działania na rzecz 35 osób a od 16 grudnia 2013r. zostały powiększone
o 5 miejsc i przeznaczone są dla 40 osób. Warsztaty Terapii Zajęciowej z budżetu Powiatu
otrzymały dotację (ze środków własnych Powiatu) w wysokości 57 540,00 zł.
Powiat Kolbuszowski ponadto w ramach w/w zadania zawarł umowę z Powiatem
Tarnobrzeskim i udzielił w/w Powiatowi dotacji w kwocie 1 644,00 zł na pokrycie kosztów

rehabilitacji 1 osoby z powiatu kolbuszowskiego uczestniczącej w Warsztatach na terenie
powiatu tarnobrzeskiego.
4. Działania na rzecz wspomagania
zagospodarowania ich czasu wolnego.
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Prowadzenie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny
w Kolbuszowej na podstawie umowy z 30 grudnia 2008r. Placówki wsparcia dziennego dla
dzieci.
Prowadzącemu Świetlicę na realizację zadania w 2013r. udzielono dotacji z budżetu Powiatu w
kwocie 31 000,00 zł.
W Świetlicy prowadzone są działania wspierające rodziny w spełnianiu ich funkcji poprzez
objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Wychowankami
Świetlicy są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat pochodzący z rodzin niewydolnych
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i społeczno-ekonomicznej. Łącznie z zajęć organizowanych w Świetlicy w 2013r. skorzystało
41 dzieci z terenu powiatu Kolbuszowskiego. W okresie wakacji letnich
w Świetlicy organizowany był wypoczynek letni w którym udział wzięło 58 dzieci
i młodzieży.
Ponadto Zarząd Powiatu wspierał organizacyjnie działalność organizacji pozarządowych
poprzez pomoc techniczną oraz nieodpłatne udostępnienie Sali narad w budynku Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 na potrzeby organizacji narad, spotkań
organizacji pozarządowych.

