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Zgodniez art. 5a usta$T z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności
pożytkupublicznego
i o wolontariacie(Dz, U. z 20|8 r. poz. 450 ze zm,)Zarząd.Pol,łiatuw Kolbuszowejprzędstawia
spralvozdanie
z realizacji programuz orgańzacjamipozarządortymi
za rok 20l9r.
ProgramwspółpracyPowiatu Kolbuszowskiegoz organizacjamipozarządowymina rok
2019 zosta|przyjęty uchwałąRady Powiatu w KolbuszowejNr Il/18/20l8 z dnia 11 grudnia
2018r.

Realizując zapisy Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami
pozarządowymi Porviat Kolbuszol,vski w roku 20l9 rvspóĘracował z organizacjami
pozarządorłymi
w zakresierea|izacjizadafipublicznychw trybie ustawyo pożytkupublicznym
i wolontańaciew lealizacjinastępujących
a niżejokreślonych
zadań:
1. Działania na rzecz dzieci i mlodzieży orzebrrvaiacei w placówkach opiekuńczowychowawczvch
Na podstawie umowy Z 2018r' zawanej pomiędzy Powiatęm Kolbuszorvskim
a ZgromadzeniemSióstr Śrv. Michała Archaniołaprorvadzonajest na terenię Powiatu
KolbuszowskiegoKatolicka Placórvkaopiekuńczo-Wychowart'cza
..NaszDom'. w Widęłcę.
Placówka prorvadzonaprzęz ZgromadzenieSióstr Srv. MichałaArchaniota otrzymałana
rca|izacjęzadańPowiatu w 2019I' dotacjęw kwocie 396 68ó.90 zł. W placórvcerv 20l9r.
ogółemprzebywalo10 dzieci.
2. Zadania w stosunkudo osób w podesztvmwieku i niepełnosprawnych
Dom Pomocy Spolecznejw Cmolasie prowadzonyw Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Na podstawieumorvy z 2018r. zau,artejporniędzyPowiatem Kolbuszowskim a Caritas
Diecezji Rzeszowskiejzgodniez art.25' lst l i ań. 146 ustarvyz dnia 12 marca 2004 r.
o pomocyspolecznejDz. U. z20|3 r. z poz. |82 z póŹ. zmian.)w \łYnikuotwańegokontursu
ofeń na plowadzenieDomu Pomocy Społecznejrv Cmolasie'przekazanozgodniez planem
środkidotacji Wojert'odyPodkarpackiegona biężącądziałalność
DPS w roku 2019 dotację
w łącznejkwocie ||0 234'00zł.
3. Rehabilitacia zawodowa.spolecznai pomocdIa osób nienelnosprawnvch
Dofinansorvanie warsfatów Terapii Zajęciowej prowadzonych na teręnię Powiafu
Kolbuszowskiego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej jest realizorvane na podstawie
kontynuowanejumo\rryZ 2013r. Działa|ność
WTZ obejmujeróinymi fonnami rehabilitacji
społeczno.zarvodorvej
z teręnupolviafu kolbuszolvskiego.W 2019r.
osoby niepełnosprawne
warsztaty realizowaly działaniana rzęcz 55 osób. na realizacjęzadaniaz budżetuPorviatu
otrzymałydotację(Ze środkórvwłasnychPowiatu) tv wysokościl10587,00 zł.. zc środkórt,
PFRoN w lvysokości
995 280.00zł

Port'iat Kolbuszowski ponadto w ramach wĄv zadania zawarł umowę Z Powiatem
Tarnobrzeskimi udzielił w Powiatowi dotacji rv kwocic 2 34,7,00zł na pokrycie kosztóW
rehabilitacji1 osobyz powiatukolbuszowskiego
uczestniczącej
w warsztatachna tereniepowiatu
tamobIZęskięso'
jęst przez PorviatNieodpłatna
prorvadzona
W zakresiepomocyd|aosób niepełnosprarvnych.
Pov,iatort,awypożyczalnia sprzętu Rehabilitacyjnego koszt realizacji zadania w 2019I.
to 6.1361,44zł środkilvłasnę.Dodatkowow 2019r.w ramachprojektudofinansorvanego
ze
środkówUE w wyniku przetarguzakupionodo wypożyczalni21 rodzajów sprzętu,w tym
12 nowych,których do tej pory nię byłorv of.ercieWypożyczalni'w sumięzakupionospzęty
rt'łącznej
ilościl l l szt.na ku'otę2l2999,79z|.
Rea|izacja zadania obejmuje całkowicie nięodpłatnę\\TpoŹyczaniesprzętu dla osób
(rv przypadku sprzętów wielkogabary'torrych
niepełnosprawnych
i spccjalistycznych'Porviat
jego montażoraz odbiór sprzętu).
zapewnianieodpłatnydorvóz splzętudo niepełnosprarvnego
Łącznie $Tpożyczono w 20l9r. 234 osobom . 4l7 sztuk róŻnego rodzaju sprzętu
rehabilitacyjnego.
4. Prowadzeniena tereniePowiatu Kolbuszowskiegodwóch punktów nieodDłatneiDomocY
prawnei
Pzygotowano un]owy na rok 2020 z. adtvokatamii radcami prawnylni prowadzącymi
nieodplatną pomoc prawną Qtaz opracowywano krvańalnei roczne sprawozdania
punktórrnicodplatnej
pomocyprarrnej.
z |unkcjonorrania
w 2019 I. funkc.jonorvały
na terenięporviatudu.apunkty nieodplatnejpomocy prarvnej:
w starost$'ie Powiatowym !v Ko|buszotvej oraz W cęntrum Kształcenia Zawodowego
rv Kolbuszowej.Punkt w starost$.iePou'iatowymposiadałfilie w Gminnym ośrodkuKultury
w Niwiskach oraz rv Urzędzie Gminy Cmolas. Punkt umiejscowionyW centrum Kształcenia
prorvadzony
Zarvodolvego
byłpŹez Storvarzyszenie
na Rzecz RozrvojuPorviatuKo|buszorvskiego
..NiL...od l stycznia2019 roku. zgodniez norvelizacjqusta\y. usługiświadczone
były kazdej
osobic fizycznej. która ułożyła
ośrviadczcnie.
Żę nię jest w stanięponieśćkosztów odpłatnej
pomocy plawnej (art' 4 ust. l ustarvy).osoba taka przed uzyskaniempomocy prawnejskłada
pisemne ośrviadczenie.
żc nie jest rv stanie ponieśćkosaórv odpłatnejpomoc; prarrnej.
pomocyprawnej.Do ośrviadczęnia
ośrviadczęnię
sk,ladasię osobieudzielającejnięodpłahlej
nie
tŹęba dołączać
żadnychzaświadczeń
urzędowychani innychdokumentów'Jężęliktośoświadcza,
żenie staćgo na pokryciekosztórvpomocyprawnę.i,
takąpomocobzyma'
w 2019 roku udzielono610 porad prawnych.w tym 262 przez adwokatówlub radców
prarvnych.natomiast348 przez orgarizacjępozarządorvą
tj. Storvarzyszenie
na Rfecz RoZWoju
PorviatuKolbuszorvskiego
.-NiL".

5.

Działania na rzecz wspomagania rozwoiu dzieci i młodzieżryoraz zagospodarowania
ich czasu wolnego

Prort'adzenie pIZeZ Polskj Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Grrrinny
w Kolbuszowej na podsta$'ie kontynuorvaneiod 2018r. 5-cio letniej umowy na prowadzcnie na
tęIenię Powiatu Placórt.ki rt'sparcia dziennego dla dzieci o zasięgu ponadgminnym. Powiat
Kolbuszorvski na realizację tęgo Zadania przekaza'lPolskienu Komitętowi Pomocy Społęcznęj
oddzia]Irv Kolbuszowej w 2019I' dotacji z budżetuPowiatu w kwocię 35 000'00 zł.
W Śrt,ietlicy prowadzone sq działaniawspierającerodziny w spc,lnianiuich funkcji poprzez
objęcie dziecka działaniami wychort'art.czymi.opiękuńczymi i edukacyjnyni. Wychowankami
Świetlicy są dzięci i rtlłodzieżrv rt'ięku od 7 do 15 lat pochodzący z rodzin niew1'dolnych
rt,ychorvarvczooraz znajdujących się W trudnęj s).tuacji matęfialnej i społęczno-ekonomicznęj
teIęnupowiatu Kolbuszorvskiego' Dzieci objętesą opicką u' godz. 12 . 18.
W zakresie wspólpracy Ze stowarzyszeniami wpisano do rcjestru stowaŹyszęń
prorvadzonegoprzez starostę3 nowo założonestowalzyszęniaw tym:
1) 1 . stowarzyszeniezarejestrowanępIZęZsqd Gospodarczy w KRs,
2) 2 - StowarzyszeniaZ$,ykłę,ZaIęięstlowaneprzez Starostę'
2.Wykreślonoz rejestru l stolvarzyszenie,którę ulęgto Iikrt'idacjioraz 2 Stowarzyszeniadokonały
zmian \Y srvoich statutach.
W zakrcsie Klubów Spoftowych i UKS.
w 20l9I. Zolganizo\ł'anoimprezy spoltowę;
1) Zarvody Powiatort,ew ramach lgrzysk MłodzieżySzkolnej-22 imprezy,
2) Zart'odyPowiatowę w ramachGimnazjady l9 inpręZ,
3) Zalvody Porviatowęw ramach licealiady 10 imprez

Inne niefinansoweformy wsDarciaSamorzadu Porviatudla organizacii pozarzadowYch
Zarząd Powiatu wspiera]lorganizacyjniedzialalnośćolganiZacji pozarządorvychpoprzęZ pomoc
tcchniczną w postaci użyczania Sprzętu'pomięszczeń w budynku Starostwa Powiatowego, jak
i jędnostękorganizacyjnychPowialu na potlzęby organizorr'anychprzez organizacjepozarządort'e
narad. spotkań. Samorząd po.lviatu obejmowałpatronatęm przedsięr'zięcia realizowane prZęZ
organizacje społeczne,Stou'arzyszcnia.udzięlałrękomęndacjiorganizacjom i przedsse7łrźięcl
przez nię lealizowanym.

