sprałozdoie z lqlizecji Ptogrmu qŚpórpncy Powi8tu Kolbus'owskie8o
z orgdi2cj.mi poŹr,4dovTmi a .ok 2015.
poż}tku
zBdN. z Ńr' 5a uŚt 3 ustawy z dnia 24 kwićlia 2003 r. o działainości
zaząd Powiatu
publicae8o i o wÓlontariacie(tj. Dz' U' z 20|6 |.' pof' 239 ze m')
w Kolburcwej prredstawiasp.awozdejez rcalifcji pro8lmu z Ggmizrcj@i pozffądołyńi
Prcgim wŚpólpracy Powiahr Kolbusewskiego z orgoizcjmi poz&ządoqmi na rck 2015
zÓŚtal pżyjęly uchwalą Nr xllx/27120l4 Rady Powiatu w KolbEzÓwej f <lnia13 lńtopada
2014r.
w rmach realiacji w/w Progrmu Powiat Kolbuszowski współpracowałz orgmizacjam
PozaŹ{dowymi w sfme pomocy spolecznęji rchabililacji oŚób niePelnosprawnych'
Re.]ifując zapisy Programu w 'oku 2015' Powiat Kolbuszowski saDo.lzićlnić lub 2
pÓśrednictwemPowiatowego cćnEM Pomocy Rodfinie ceddoŚtkj o.gmizacyjnej Powiatu
(olbuszowskiego) wŚńlp.acowal z olgmizacjami pozŹądow}ni. wybńnymi w lrybi.
koŃusowyń pŹeprcwadzon}m w 2013.' poprfez kontynuacjęzleconych in w droda mów
do re'rizcji nirj okęślonyĆhzadfui publicznych'
l . Dzi,|onia na n.cz dzieci i nło.Łie:J ,lżeb|waiacei w Dh!ówkach @iekuńczo.

wrchoeavdech
Konlynuującmowe / 20lJl zaqana pofued/y Pow.aLemKolbuszoqskjm
J Zsromadzeniem
SiosE Sq Mi(hala Arche,or. proqadlm jesrna rercniePoqiatu
KolbuszowskiegÓKatolick' Placówka opiekuic&wyĆhowawcza''Naf Doń' w
\Ąidel.e' P]acÓl ka prowad/ofuprp Z8rcmdd.eDes|ósB Św' M|chałdAJchmiota
ob'z}małaM rąliza.ję adln Powiafu w 2015.' dotację w kwocie 456 t59'44 zl. w
placówce w 2015r'ogólćń pŹeb}waloll dzisi.

2. zadania w stosunku do 6ób

Dodesztvń wi€ku i ni€D€|n6D..mycb
Dom PonoĆy spÓlĆĆhej w cmolasie prowadzony w cditaŚ DićĆćfji
ł

Kon$iuując umowę z 2o|3 t' zasŃlą pońię&y Powiaiem Kolbuszowskim
a cdilaŚ Diecezji RzesbvsKej zgo.tniez m' 25, ust l i arl' 14ó ustawyz dnja 12 mdca
2004 r' o pomocy społsaej Dz' U' f 2013 t' z poz' l82 z Póź' zmjo') w wyniku
oiwai1ego kon}usu ofeń na prowa<Łeńe Domu Pom@y sPoleznęj w cmolasić'
pŹekeoo zgodŃe z pldeń dotacji wojewody Podkarpa.kiegÓ m bieącq dfi.l8lność
DPs w rcku20l5 dotacjęw lącaej kwocie224 252'00zl . Na d'eń 3l ' l2'20l5i' w DPs
w cmolaŚielącmjepŹeb}Nalo56 pesjondiuszy'
3. Rehtbilitlcia awodoYs i sooł@Da o6ób nieDetnosDlaMYch.
l) wesztaty Tdapii Zajęciowej prowad7.ne na lercnię Powiatu Kolbuszowskie8o prrez
cditas Diecezji Rzesawski€j. DzialalDośćw|z obejmuje Ehabilitacją sPol@zno'
zawodową osoby nj€Peinospnwne z lćrńu powiatu kolbuszowskiego. w 20l5l.
wtsztaty .ealizowaly .lzialbia M uecf 42 osób, na redizację zadmia z bu.lz€lu
Powiafu otrz}ma]ydotację(2e środkówwlasnych Połialu) w wyŚÓkÓści 69 1ó0.00 fł,
Powiat KolbuŚzowski ponadtow ramrch ł/w admia awarl mowę z Powia1emTmobŹeskin
i udzi€lit Vw Powiatowi dotacji w kwocie l óf|4'00 złna pokrycie kosztów rehabilitacji 1 osoby
f povi.tu kolbuszowskiego uczosEliczqĆejw wdŚftarach na tercnie Powialu tmobuęski€go.

2) Prowadzeńe smodfielnie prez Powi61 Powiatowej wĘożycz6lni sprzętu
Rehabilitacy.ine8o. toszt rcaliacji zdmja to 4E 70o zl' Rąliacja zdMi!
ob€jńow.la .'łkowne ni€ódpł.tne *'Tożyczani€ spżę dla osób ni€P€}nosPBwnych
(w pżFadku Śpżętów wielkogaba'}ro\łych
i sp@jariŚtycaych Powiat zap€wnia
ni.odpltmy dowózdo ńep€łnoŚprawnego'mo ażo@ odbiór)'Ęchi€ *ylożyczono
w 20l5r' 4l8 sztukspŹętu. 22l Gobom w lym 2l l osobomdorosł}Eo@ l0 &i@iom.
4.

!s!-sss-sE98s

Prowadf.nie pref Polski Komłer Pomcy społeftj za.z-ąd MiejŚto . Gminny
w KolbuŚa*ćj. kdt}tEja Mowy f 20l3r' M prowa.benieP|acówkiwspmia dfi€.nego d|a
kowadzĘc.muświetlicęM Ealiację zdoia w 2ol5r' u&ielonodoteji z budżefuPołiatu ł
twoci. 33 00o'0ozł.
w swi.ilicy Prowadzonesą dziaIuia wsPi.Bjącc rodzinyw gP€lnieiB ich fulkcji popż.z
objęciedzieckadzia|miMi wychowawczyńi'oPi.kuiczymi i edu](acilymi' wychowanlQmi
swietlicy Śą dfiei i dodfież 9 wiela od 7.lo 15 lat pehodfłcy z rodżinńewydolnych
wychowawce
mjdujących się
w
Eudnej
s),ltBcji
mted6lń.j
.
i społ4ncekonomicznej. &i.ci objęt€ sĘ oPi.Ę w 8odz' lz
|8. ł-Tz^ic f żĄjęć
organizo*a'ychw swiedicy w'20t5.. skolzysla|o30 dzi€ci z tercnupowiatuKolbu4wski.8o'
w okreŚićwakacji lemic! 9 swićdiĆyd8dizołmy byłwylcz'rek lćmi w hórym udzial
5. Ime .iea|!!!Ńe.
fonJ wsporci. SDoEtdu
Powiltu dh or8.!iz.cjl
Posr.idowycb.
l) zażłd Po*ia wspifat o.gdiŹcyjnic dfi.l.lnośćd8mifacji pa1&*ycn
@prz.z
poĘ@ tehnjcznł w Postaciużycaja sPŹęfu' b.zPłatE8o udostęPnieniesal w budy.lG
starostwaPowiatowęaow (olbu@wej' ja* i jednoŚtekorgeieyjnych na PoEz.by d8miŹcji
.&ad' Śpotl@i o.8mifcji po@4doły.h. sanoŹąd obejnow'r hololowF PlttoDtcm
sla'osty.ztędu Powianrpnćdsięwzięcia.ćalifowa'. pżćf orgd'acjć' udzi€lal rekoD.ndacji
68mizacjom i PęedsięwzięciompŹez nie rellizoPeym.
z) Liczba orqŃize:i wzeądowych ( s|owtysz.ń) rejesEowfuych. &ialajqcychna
tercnie Powiafu KÓlbuŚfowśłiegowynosi llK ' w tyn 57 osP i E7 Pozostale
s1oweysze'ia' Ponadtoó Fudacji i 48 slowduyszeńKulfury Fifycaej i spońow.j'
w rcku20I5estalo zej.sEowm)ch q noqy.h stowtyskń:
. s|o*aĘy'z.Ń.na R6. RozwojuwsiLiPnicaw LiPnicy
- Inlubato.Inicj.t'* Pa$a w Przedborzu
. Kolb$zo*'kie stowMysaie w,półpracy2 z'glanicą ..Ko|b6zowab€z gfuic'
. stoważysrenieRofsoju Gdiny Dżikowi.. ''Naęa szan5n.'
' sto*!ż}Śaić 'Jj|ek' w Kupni€
. stowtyŚZfue Kńlewsta Barc w Majdm. Kń|.wśbń
. slowtyŚzenie kfiaci]' wsi PorębyDyńmkie '.Pdębian|G..w PoĘbachDrndŚkich
. stoweyszeńe KołoKobiet Krcatrynych w TŹeśni
. stowtyszeni. kzyjacilÓłPubli.zrej szkoly Podslałowejw Klatkach'J{4a szkola'.

