
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MASŁÓW

W LATACH 2008 - 2020

P L A N 
OPERACYJNO - ZADANIOWY 

Europejskie Programy Inwestycyjne „InPraxi”
MASŁÓW 

STYCZEŃ 2008 r.



SPIS  TREŚCI

1. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 1........................................................4
    - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
      I KULTURALNEGO

2. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 2 ...................................................    9 
     - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

3. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 3.....................................................  21
     - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

4. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 4………………………………….  31
    - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY

5. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 5 ..................................................... 35
     - ŁAD INSTYTUCJONALNY I ŁAD W ZARZĄDZANIU

6. POZOSTAŁE ZADANIA ………………………………………………………. 35

str. 2



Dla  ważniejszych  zadań  przedstawionych  w  planie strategii  rozwoju  gminy  Masłów 
proponuje się Plan Operacyjno - Zadaniowy, który przedstawia sposób i technikę realizacji 
założonych  celów  i  strategicznych  zadań.  Plan  ten  definiuje  zakres  merytoryczny 
przedsięwzięcia  oraz  w  przypadku  niektórych  zadań  zawiera  propozycje  jednostki 
wdrażającej  projekt,  czy  też  charakteryzuje  ostatecznego  odbiorcę.  Pozostałe  zadania  nie 
wykazane  w  planie  są  uzupełnieniem  omawianych,  bądź  są  zgodne  z  dotychczasowym 
planem  inwestycji,  na  które  zostały  zagwarantowane  środki  i  nie  wymagają  szerszego 
omówienia lub też nie wymagają zaangażowania finansowego. Niektóre z zadań mogą być 
brane  pod  uwagę  dopiero  po  zrealizowaniu  zadań  przedstawionych  w  programie 
operacyjnym. Kolejność zadań przedstawionych w Planie nie wynika z jakiegoś konkretnego 
harmonogramu czy też rankingu. Pewne z przedstawionych tutaj  zadań,  w dalszym etapie 
będą wymagać opracowania szczegółowego programu wdrożeniowego, bądź zdefiniowania 
odrębnego  projektu.  Program  wdrożeniowy  powinien  zawierać  konkretne  działania 
(czynności)  wraz z harmonogramem realizacji,  wskazaniem źródeł finansowania oraz inne 
szczegółowe  informacje,  opisujące  stan  zaawansowania  prac  oraz  określające  cele 
strategiczne  i  cele  możliwe do osiągnięcia  w krótkim okresie.  Program powinien również 
określać  wskaźniki  osiągania  celu,  umożliwiające  monitorowanie  projektu a  także  sposób 
i  metody  oceny  oraz  prowadzenia  monitoringu  projektu.  Zadania  takie  powinny uzyskać 
poparcie społeczne.

Dla  zadań  inwestycyjnych  elementem  warunkującym  ubieganie  się  o  dodatkowe  środki 
z funduszy UE bądź z programów finansowanych z budżetu państwa, bądź w ramach innych 
programów pomocowych, jest m. in.: 
⇒ posiadanie przez inwestora projektu technicznego, koncepcji programowej
⇒ zabezpieczenie (wykupienie) terenu
⇒ zabezpieczenie  środków finansowych w kolejnych budżetach.  W przypadku inwestycji 

wieloletnich należy uwzględnić również w limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne

⇒ opracowanie  studium  wykonalności  inwestycji,  w  tym  wykazanie  zgodności  projektu 
z celami lub priorytetami strategii rozwoju gminy i strategii wojewódzkiej

⇒ opracowanie Oceny Oddziaływania inwestycji na środowisko
⇒ opracowanie analizy oddziaływania projektu na rozwój społeczny i gospodarczy
⇒ analiza  poparcia  społecznego  dla  projektu

(niektóre  z  wymienionych  powyżej  elementów  mogą  znaleźć  swoje  odzwierciedlenie 
w  kompleksowym  opracowaniu  jakim  jest  Studium  wykonalności  inwestycji  i  nie 
wymagają  wówczas  odrębnego  opracowania,  chyba  że  wynika  to  z  obowiązujących 
przepisów lub wytycznych do Programu Operacyjnego)

Prezentowany Plan Operacyjno – Zadaniowy stanowi indykatywne (niektóre z możliwych lub 
prawdopodobnych) zestawienie zadań /projektów/, podprojektów realizujących założone cele 
rozwojowe. Plan nie ma charakteru obligatoryjnego ale może być pomocny w podejmowaniu 
przez gminę decyzji o znaczeniu strategicznym. 
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1. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 1.  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
I KULTUROWEGO

Zastosowane  środki  i  działania  będą  zmierzać  do  stwarzania  warunków  koniecznych  do 
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jego ochrony przed czynnikami zewnętrznymi 
przy  jednoczesnym  zachowaniu  wszystkich  dotychczasowych  walorów  kulturowych  oraz 
krajobrazowych.  Są  to  czynniki,  których  zachowanie  i  ochrona  warunkuje  jakiekolwiek 
perspektywiczne działania nakierowane na rozwój społeczny i gospodarczy:
• Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów oraz 

udział w realizacji Programu Małej Retencji Województwa Świętokrzyskiego.

• Sukcesywne  wdrożenie  Programu  Usuwania  i  Unieszkodliwiania  Odpadów  z  terenu 
Gminy Masłów.

• Podejmowanie  przez gminę  działań  prewencyjnych związanych  z  ochroną środowiska, 
w tym, m.in. powołanie służb ds. ochrony środowiska lub podobnej formacji.

• Prowadzenie  stałych  akcji  na  rzecz  wzrostu  świadomości  ekologicznej,  w  tym 
przygotowanie mieszkańców gminy do zastosowania selektywnej zbiórki odpadów.

Zadanie 1.1. Opracowanie kompleksowego programu ochrony wód podziemnych 
i wdrażanie zadań przewidzianych w POŚ.

Cele ogólne ♦ Zmniejszenie  zagrożenia  zanieczyszczania  Głównych  Zbiorników  Wód 
Podziemnych (GZWP)

Cele 
szczegółowe

♦  Zmniejszenie skali zanieczyszczania wód powierzchniowych
♦  Ochrona ujęć wodnych przed zagrożeniem zanieczyszczenia

Proponowane 
działania

1. Przedstawienie roli i znaczenie GZWP w regionie, województwie
2. Uwzględnienie  wszystkich  elementów,  wpływających  na  jakość  wód 

podziemnych
3. Ustalenie  hierarchii  prowadzonych  działań,  w  kontekście  inwestycji 

infrastrukturalnych oraz lokowania obszarów produkcyjnych
4. Podział zadań: gminne, powiatowe, wojewódzkie, ogólnokrajowe

Wdrażanie
Instytucja

1. Urząd Gminy w Masłowie przy wsparciu organizacji pozarządowych, w tym 
OSP

Lokalizacja Teren  całej  gminy  ze  szczególnym  uwzględnieniem terenów z  GZWP oraz 
zlewni wodnych
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Środki działania   Realizacja  programu  będzie  oparta  na  priorytetach  gminy  oraz  takich 
jednostkach jak WIOŚ, PIOŚ, WRiOŚ UW, UM Woj. Świętokrzyskiego

 Program będzie uwzględniał możliwość korzystania z następujących źródeł 
dofinansowania:

- środki  z  Funduszu  Spójności  na  realizację  projektu  Międzygminnego 
Związku Wodociągi Kieleckie

- realizacja  zadań  uzupełniających  ze  środków  Funduszy  Strukturalnych  
/  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Świętokrzyskiego 
(RPOWŚ) i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

- projekty  realizowane  przy  wsparciu  innych  funduszy  pomocowych 
(EkoFundusz, Szwajcarski Mechanizm Finansowy)

Etapy realizacji  Podprojekt  I  -   opracowanie  programu   –  po  zaakceptowaniu  strategii 
i przyjęciu kolejności działań

 Podprojekt  II  –  zrealizowanie  projektu  w  ramach  Funduszu  Spójności, 
którego  celem  jest  kompleksowe  uregulowanie  w  gminie  gospodarki 
wodno-ściekowej

 Podprojekt III – realizacja niektórych zadań operacyjnych ujętych w POŚ 
np. programy: „Zielona Gmina”,  „Zagospodarowanie obrzeży zbiorników 
wodnych”,  ‘Ekologiczne  ścieżki  rekreacyjne”,  „Modernizacja  gminnego 
planu  gospodarki  odpadami,  w  tym  organizacja  segregacji,  wywozu 
i  utylizacji”  –  zgodnie  z  wymogami  UE,  „Poznaj  swoje  środowisko”, 
Rozwój kadr dla środowiska”

 Powstanie  służb  środowiskowych  (policji  środowiskowej)  wyposażonych 
w odpowiednie instrumenty restrykcyjne, prewencyjne i prawne

Zadanie 1.2. Realizacja  projektu  kompleksowego  uregulowania  gospodarki  wodno-
ściekowej  na terenie gmin: Kielce, Sitkówka-Nowiny, Masłów, Zagnańsk

Cele ogólne • Ochrona wód wgłębnych oraz wód powierzchniowych
• Zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do gruntu

Cele 
szczegółowe

♦ Budowa sieci kanalizacyjnych i modernizacja istniejącej
♦ Uzupełnienie sieci wodociągowej
♦ Umożliwienie  prowadzenia  pełnego  monitoringu  gospodarki  wodnej 

i ściekowej
Zakres Projektu 
dla Gminy 
Masłów
Wg Studium 
Wykonalności 

1) Budowa sieci kanalizacyjnej:
a) długość: 86,4 km
b) ilość przyłączy:  2 421 szt.
c) szacunkowy koszt całkowity: ponad 133 mln zł

2) Budowa sieci wodociągowej
a) długość: 18,5 km
b) rurociąg przesyłowy do istniejących przyłączy +1szt 
c) szacunkowy koszt całkowity: 22,8 mln zł

3) Zadania dodatkowe: wykup gruntów, budowa systemu monitoringu
Wdrażanie: Partner  wiodący:  Międzygminny  Związek  Wodociągów  i  Kanalizacji 

w  Kielcach,  poszczególne  gminy  w  swoim  zakresie,  Spółka  Wodociągi 
Kieleckie.
Nadzór nad poprawnym przebiegiem wdrażania : wybrana instytucja  w drodze 
przetargu na pełnienie roli „Inżyniera Kontraktu” str. 5



Źródła 
finansowania

• Fundusz Spójności
• Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
• Środki Związku
• Budżet Gmin

Planowany 
okres realizacji

 2007 -2013 (łącznie z okresem kontraktowania) 

Projekt obecnie znajduje się we wstępnej fazie przygotowawczej do wdrażania. 
Uzgadniane są niezbędne dokumenty wymagane do zatwierdzenia  przez KE 
i przygotowywana dokumentacja przetargowa na wybór Inżyniera Kontraktu.

Zadanie 1.3 Program zalesienia gminy i nasadzeń śródpolnych

Cele ogólne ♦ Zwiększenie lesistości w kraju
Cele 
szczegółowe

♦ Zwiększenie udziału lasów w gminie doprowadzi do poprawy warunków 
środowiska  naturalnego  oraz  stworzy  korzystniejsze  walory  turystyczne 
regionu

Tło ogólne
Zgodnie  z  realizowanym  od  1995  r.  Krajowym  programem  zwiększenia 
lesistości do 2020 r. zalesieniem obejmie się 700 tys. ha. Realizacja Program 
będzie  w  dalszym  ciągu  wspierana  środkami  pochodzącymi  z  Funduszy 
Strukturalnych, w nowej perspektywie w ramach PROW 2007-13 

Zakłada się, że poza przyśpieszeniem procesu planowanych w Polsce zalesień 
i  zaletami  środowiskowymi,  program  zalesienia  da  następujące  korzyści 
rolnikom i obszarom wiejskim:
 Zapewni  alternatywne  wykorzystanie  gruntów  o  niskim  potencjale 

produkcyjnym
 Zapewni rolnikom dodatkowe zatrudnienie w krótkim terminie (nasadzenia, 

pielęgnacja,  poprawa  infrastruktury  leśnej  itp.)  oraz  w  perspektywie 
długofalowej (produkcja i przetwórstwo drewna).

Wypłaty  dla  rolników  podejmujących  się  zalesienia  swoich  gruntów  będą 
dokonywane w formie dofinansowania:
⇒ Kosztów nasadzeń,
⇒ Kosztów pielęgnacji itp. w okresie pierwszych pięciu lat uprawy lasu,
⇒ Nakładów  inwestycyjnych  na  infrastrukturę  leśną  (przecinki 

przeciwpożarowe, punkty czerpania wody, drogi leśne itp.)

Tło lokalne Możliwości  i  potrzeby  zalesienia  terenów  w  gminie  Masłów  zostały 
uwzględnione  w  ramach  prac  nad  aktualizacją  „Studium”,  gdzie  określono 
obszary kwalifikujące się do zalesienia. Jest on zgodny również z Programem 
Ochrony Środowiska (POŚ) opracowanym w 2004 r. 

Zalesienia  bądź  nasadzenia  mogą  mieć  istotna  rolę  w wypełnianiu  ochrony 
przed  hałasem  w  postaci  naturalnych  ekranów,  szczególnie  jeżeli  chodzi 
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o tereny położone przy lotnisku czy drogach o dużym natężeniu ruchu.

Wdrażanie Urząd  Gminy  (jako  koordynator  i  inicjator)  w  Masłowie  przy  współpracy 
z  ARiMR.  Bezpośrednimi  wykonawcami  będą  właściciele  konkretnych 
działek / obszarów przeznaczonych do zalesienia.

Lokalizacja Obszary  Gminy  określone  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego.

Działania  Opracowanie szczegółowego programu zalesień  z  wyznaczeniem granicy 
polno – leśnej i zaakceptowanie go przez objętych nim mieszkańców
Kierunki działań wg Studium:
a) pielęgnacja  i  uzupełnienie  istniejących  zadrzewień  i  zakrzewień 

śródpolnych  oraz  skupień  roślinności  o  różnorodnych  funkcjach 
środowiskowych  (glebochronne,  wiatrochronne,  biocentyczne 
i  krajobrazowe),  zwłaszcza w odniesieniu do agrosystemów, które są 
wyjątkowo podatne na utratę równowagi ekologicznej;

b) zachowanie  i  powiększanie  biologicznej  różnorodności  lasów 
wyrażające  się  poprzez ochronę wszystkich  występujących  w gminie 
kompleksów  leśnych  (szczególnie  resztek  lasów  i  zarośli  łęgowych 
w dolinach rzecznych); 

c) wzbogacanie  gatunkowej,  wiekowej  i  przestrzennej  struktury 
drzewostanów zgodnie z warunkami siedliskowymi;

d) ochrona gruntów leśnych przed nieuzasadnioną zmianą przeznaczenia 
na inne cele;

e) wprowadzanie naturalnych metod ochrony drzewostanów;
f) wprowadzanie  dolesień  na  gruntach  o  niskiej  bonitacji,  zagrożonych 

procesami degradacji  ziemi,  terenach wododziałów i  obszarach,  które 
mogą  być  włączone  w  obręb  zwartych  kompleksów  leśnych,  przy 
zachowaniu urozmaiconego przebiegu granicy rolno-leśnej;

g) racjonalna  regulacja  granicy  kompleksów  leśnych  (zapobiegająca  jej 
nadmiernemu uproszczeniu) oraz kształtowanie strefy ekotonowej.

 Przygotowanie beneficjentów do aplikowania w ramach PROW 2007-13 na 
realizację indywidualnych projektów w ramach Programu:

-     Fundusze Strukturalne
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Środki działania

Źródła 
finansowania

Część  działań  przygotowawczych  (opracowanie  planów  działań,  szkolenie 
rolników, doradców i urzędników) zostanie wsparta z programu PROW.
Przewiduje się również prowadzenie szkoleń potencjalnych beneficjentów.
Zasady realizacji programu zostały określone w PROW. 

Czas realizacji  Etap I -  Opracowanie projektu zalesień i programu szkolenia – okres 2008 
– 2009

 Etap II – Okres dokonywania zalesień 2009 – 2015

Zadaniem  gminy  będzie  koordynacja  i  wspieranie  zainteresowanych  grup 
udziałem w programie. Do planu zalesień powinny zostać wytypowane grunty 
klasy V, VI oraz nieużytków.
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Zadanie 1.4 Wdrożenie Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest

Cele ogólne Program jest zgodny z długofalowym programem usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjętym przez rząd. 
Podstawowe cele programu to oczyszczanie terytorium Polski z azbestu oraz 
usunięcie  stosowanych  od  wielu  lat  wyrobów  zawierających  azbest, 
wyeliminowanie  spowodowanych  azbestem  negatywnych  skutków 
zdrowotnych   mieszkańców  Polski,  a  także  sukcesywna   likwidacja 
oddziaływania azbestu na środowisko  i doprowadzenie, w określonym czasie, 
do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Cele 
szczegółowe

1. doprowadzenie  do  stopniowej  eliminacji  wyrobów  zawierających  azbest 
z  terenu  gminy  oraz  ich  bezpieczne  składowanie  i  prawidłowe 
unieszkodliwienie.

2. usunięcie odpadów z nieruchomości, 
3. transport  i  unieszkodliwienie  odpadów  na  składowisku  odpadów 

niebezpiecznych.
W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się 
odbywać  ze  wsparciem  finansowym  Gminy  w  latach  2008-2032.  Wsparcie 
dotyczyć   będzie  sfinansowania  20  % kosztów:  zabezpieczenia,  transportu 
i unieszkodliwienia wyrobów  zawierających azbest. Dofinansowanie odbywać 
się będzie ze środków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  ( lub bezpośrednio z budżetu gminy w przypadku braku środków na 
rachunku funduszu) oraz z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

Tło ogólne Realizacja długofalowego Programu rządowego
Tło lokalne Na  terenie  gminy  jest   945  budynków  mieszkalnych  i  1156  budynków 

gospodarczych  pokrytych  eternitem.  Z  szacunków  wynika,  że  łączna 
powierzchnia  materiałów  płyt  falistych  azbestowo-cementowych 
pokrywających budynki mieszkalne i gospodarcza wynosi ponad 262 tys. m2.  

Wdrażanie  Całkowity  koszt usunięcia  wyrobów zawierających azbest  z gminy został 
wstępnie oszacowany na kwotę  6 555 350,00 zł.  Realizacja programu potrwa 
do 2032 roku, tj. 24 lat. Oznaczałoby to, że rocznie  usuwanych  powinno  być 
średnio  10 925,60 m  2  pokryć  dachowych.   Średni roczny koszt  realizacji 
programu wynosił będzie wówczas 273 140,00 zł.
•  Pomoc  przysługuje  osobom  posiadającym  wyroby  zawierające  azbest 

a  w  szczególności  właściciele  nieruchomości  pokrytych  wyrobami 
azbestowymi  na terenie gminy Masłów. 

•  Pomoc Gminy polega na pokryciu kosztów usunięcia i unieszkodliwienia 
odpadów  powstałych  w  związku  z  wymianą  lub  likwidacją  pokryć 
dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 
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Działania Wsparcie  dotyczyć   będzie  sfinansowania  20  %  kosztów:  zabezpieczenia,  
transportu i unieszkodliwienia wyrobów  zawierających azbest

Finansowanie Celowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Etapy i zadania • Opracowanie  planu  operacyjnego  zawierającego  harmonogram realizacji, 

identyfikującego  podmioty  uczestniczące  oraz  koszty  kolejnych  etapów 
w kolejnych latach oraz niezbędne działania promocyjne i logistyczne

• Przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej
• Zabezpieczenie niezbędnych środków w budżecie gminy 
• Realizacja Programu

2. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 2.  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

Zastosowane  środki  i  działania  będą  zmierzać  do  stwarzania  warunków  koniecznych  do 
poprawy warunków funkcjonowania  społeczeństwa  poprzez  umożliwianie  m.in.  szerszego 
dostępu do zapewnienia  prawidłowej  edukacji,  zdrowia i  kondycji  fizycznej  oraz do dóbr 
kultury, osiągnięć nauki, ośrodków rekreacji i sportu. Działania zmierzające do osiągnięcia 
tego celu powinny być w Gminie zauważalne w postaci takich elementów jak:

⇒ Funkcjonowanie  zasad  społeczeństwa  informacyjnego  i  społeczeństwa 
obywatelskiego, wykazującego dużą aktywność społeczną oraz gospodarczą.

⇒ Wysoki poziomu obsługi mieszkańców i turystów.

⇒ Uzyskanie statusu Gminy Międzynarodowej (współpracującej z gminami i regionami 
zagranicznymi,  włączonej  w krajowe i  zagraniczne  sieci  współpracy bezpośredniej 
(gmina x gmina) lub pośredniej NGO x NGO lub Gmina / NGO x Gmina / NGO).

Powyższy  stan  będzie  możliwy  do  uzyskania  poprzez  realizację  następujących  działań 
operacyjnych: 

1) Organizacja  imprez  i  wspieranie  inicjatyw  służących  rozwojowi  aktywności 
obywatelskiej.

2) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych metod komunikacji.

3) Tworzenie  dogodnych  warunków  funkcjonowania  systemu  podstawowej  opieki 
zdrowotnej.

4) Tworzenie  dogodnych  warunków  działania   podmiotów  komercyjnych  świadczących 
podstawowe usługi w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej, rekreacji, sportu, higieny itp.

5) Udział Gminy w programach regionalnych, krajowych i scentralizowanych UE, mających 
na celu integrację społeczną i budowę społeczeństwa informacyjnego.

6) Dostosowanie obiektów oświaty do bieżących potrzeb edukacyjnych, w tym dziedzinie 
sportu i rekreacji.

7) Wspieranie  działań  podmiotów  biorących  udział  w  realizacji  Zintegrowanej  Strategii 
Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin Bieliny, Bodzentyn, Masłów (ZSROW- BBM).

8) Kontynuacja  i  rozwijanie współpracy  o  charakterze  międzynarodowym,  szczególnie 
współpraca  z  zagranicznymi  gminami  partnerskimi  oraz  pozyskiwanie  nowych  gmin 
partnerskich, w tym współpraca w ramach projektów integracyjnych.

9) Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji w ramach funduszy UE. str. 9



Dla omawianego celu proponuje się, m.in. wymienione poniżej zadania/projekty operacyjne.

Projekt nr 2.1 Rozbudowa  obiektu  szkolnego  w  Masłowie o  halę  sportową  i  część 
dydaktyczną na placówkę wychowania przedszkolnego

A) INFORMACJE OGÓLNE

Zgodność z RPOWŚ 
2007-2013

Oś Priorytetowa nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz 
inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
Działanie 5.2  Podniesienie jakości usług publicznych poprzez 
wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

Obszar realizacji projektu Obszar wiejski

Numer i nazwa kategorii 
interwencji

75 – Infrastruktura edukacyjna
76 – Infrastruktura zdrowotna
79 – Inna infrastruktura społeczna

Realizacja Zakładana data rozpoczęcie Czas realizacji
2008 2 lata

B )                                                       KRÓTKI OPIS PROJEKTU
B. 1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt

Dla Zespołu Szkół  w Masłowie głównym problemem jest  brak wielofunkcyjnej  hali  sportowej  oraz 
pomieszczeń przeznaczonych na przedszkole. Kompleks budynków szkolnych, położony w najbliższym 
sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy, ulokowany jest na działkach stanowiących własność gminną. Jest 
dwukondygnacyjny o rozczłonkowanym rzucie, przykryty wielospadowym stromym dachem. Północno-
wschodnia część działki wykorzystywana jest obecnie jako boisko trawiaste. Działka, znajdujaca sie na 
terenie  płaskim, jest uzbrojona i nie posiada jedynie sieci gazowej.
Prognozy demograficzne i sytuacji w zakresie migracji zewnętrznych na terenie Gminy są korzystne 
– do Gminy przenoszą się mieszkańcy Kielc, którzy odnajdują tu dogodne warunki do budowy domków 
jednorodzinnych. Wynika z nich, że liczba uczniów nie będzie spadała. W roku 2006/2007 do Zespołu 
Szkół uczęszczało 431 uczniów w wieku od 6 do 16 lat.

B. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Realizacja projektu skutkowałaby podniesieniem poziomu nauczania w Zespole Szkół w Masłowie oraz 
poprawiłaby warunki  nauki  i  bezpieczeństwa  uczniów.  Zaspokojono by  także  potrzeby w zakresie 
edukacji  przedszkolnej.  W pełni  profesjonalna  hala  sportowa  w dłuższej  perspektywie  czasu  może 
wpłynąć  na  poprawę  stanu  zdrowia  dzieci  i  młodzieży  –  mieszkańców  Gminy.  Inwestycja  jest 
uzasadniona z uwagi na wieloletni proces migracji z zewnątrz na teren Gminy osób młodych, często 
z dziećmi w wieku szkolnym. Rozbudowa Zespołu Szkół będzie znaczącym mechanizmem aktywizacji 
lokalnych środowisk. Dodatkowa powierzchnia stworzy bowiem możliwości organizowania większej 
liczby imprez i spotkań środowiskowych, co do tej pory było ograniczone małą powierzchnią placówki. 
Nowy  obiekt  wkomponowany  pomiędzy  stary  budynek  szkolny  a  budynek  Urzędu  Gminy,  w 
połączeniu z projektowaną i istniejącą siecią dróg i parkingów, stworzy funkcjonalny układ centrum 
Masłowa I, przestrzeni publicznej, której miejscowość i Gmina nie posiada obecnie.
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C) ZAKŁADANA WARTOŚĆ CAŁKOWITA I ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA (PLN)

Wartość Procent
Zakładana wartość całkowita 6 600 000 100%
Zakładane dofinansowanie w ramach 
RPOWŚ 4 950 000 75%

Zakładany wkład własny 1 650 000 25%
Inne źródła finansowania -

D) UZYSKANIE GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ:

Posiadane dokumenty:
•Projekty budowlane – opracowane w 2006 r.

Dokumenty pozostające do opracowania 
•   Studium Wykonalności Inwestycji
•   Raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko
•   Projekty Wykonawcze
•   Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót

str. 11

B. 3 Przedmiot projektu
Projekt obejmuje dobudowę hali  sportowej oraz pomieszczeń dydaktycznych do istniejącego budynku 
Zespołu  Szkół  w  Masłowie  –  powierzchnia  zabudowy  2212  m2,  powierzchnia  użytkowa  2125  m2, 
powierzchnia terenu wybrukowanego wokół hali 3561 m2, kubatura budynku 14598,7 m3 – na działkach 
o nr ewid. 874/2, 875/3, 875/5, 875.6 i 876 położonych w Masłowie I. Forma architektoniczna obiektu 
i  konstrukcja  dachu nawiązywać  będzie  harmonijnie  do  istniejącego  budynku  szkoły.  Lokalizacja  na 
wschód od istniejącej szkoły powoduje konieczność wyburzenia zdewastowanych parterowych obiektów 
socjalnych  i  wycięcie  2  drzew.  W  zakresie  dokumentacji  wchodzi  również  przebudowa  wejścia  do 
kuchni, dobudowa wejścia głównego do istniejącej szkoły,  budowa chodników, dróg i parkingów (10 
miejsc postojowych) z miejscami dla osób niepełnosprawnych wokół nowego obiektu. Komunikacja z 
istniejącym budynkiem zapewniona będzie poprzez przewiązkę na poziomie I piętra powyżej aktualnego 
wejścia do kuchni. W samej hali sportowej umieszczone będą: widownia, pomieszczenia socjalne, toalety 
i  umywalnie,  magazyny  sprzętu  sportowego,  kotłownia.  Hala  będzie  miała  wymiary  24  x 44  x 9  m 
i  zostanie  wyposażona  tak,  by  można  w  niej  przeprowadzać  zajęcia  z  następujących  dyscyplin 
sportowych: koszykówka, siatkówka, badminton, piłka ręczna, unihokej, gimnastyka, skok wzwyż, itp. 
Główna sala w części dydaktycznej (z przeznaczeniem na świetlicę samorządową 
 przedszkole)  zajmie  powierzchnię  96  m2,  dodatkowo  znajdą  się  tam:  sanitariaty  dla  dzieci 
i wychowawców, pokoje dla wychowawców, szatnie, itp.



Projekt nr 2.2 Stadion sportowy w Masłowie Pierwszym
A) INFORMACJE OGÓLNE

Zgodność z RPOWŚ

Oś Priorytetowa nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz 
inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
Działanie 5.3  Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego,
                                   turystyki i sportu

Obszar realizacji 
projektu

Obszar wiejski

Numer i nazwa kategorii 
interwencji

76 – Infrastruktura zdrowotna

Przewidywany okres 
realizacji
(podać kwartał i rok)

Rozpoczęcie Zakończenie
2008 r 3 lata

B) KRÓTKI OPIS PROJEKTU

B. 1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
W Gminie Masłów, zamieszkiwanej przez ponad 9,5 tys. mieszkańców, brak jest profesjonalnego 
kompleksu sportowego dla sportów letnich,  który służyłby mieszkańcom całej  Gminy w różnym 
wieku.  Mieszkańcy  od  lat  wyrażają  zainteresowanie  sportem  amatorskim  i  profesjonalnym 
organizując  różnego  rodzaju  rozgrywki  amatorskie,  jak  np.  Gminną  Ligę  Piłki  Nożnej,  czy  też 
uczestnicząc  w  rozgrywkach  profesjonalnych.  Gmina  położona  jest  w  najbliższym  sąsiedztwie 
aglomeracji miasta Kielce, jest atrakcyjnym terenem do lokalizacji budownictwa jednorodzinnego 
dla mieszkańców tego miasta, stąd też liczba mieszkańców Gminy systematycznie rośnie. Zwiększa 
się więc konieczność zaspokojenia potrzeb dostępu do nowoczesnych obiektów sportowych. Gmina 
jest  właścicielem  3  działek  ewid.  o  nr  152,  153  i  154  położonych  w  Masłowie  Pierwszym, 
niezabudowanych, które ze względu na pow. i położenie w centralnej części gminy idealnie nadają 
się do lokalizacji obiektu sportowego, który służyłby całej społeczności Gminy.

B. 3 Przedmiot projektu
Inwestycja realizowana będzie w msc. Masłów Pierwszy, gm. Masłów na działkach o nr ewid.: 152, 
153,  154.  W  jej  wyniku  powstanie  kompleks  sportowy  wykorzystywany  przez  wszystkich 
mieszkańców Gminy.
Kompleks sportowy zlokalizowany będzie na trzech działkach usytuowanych po stronie północnej 
ul.  Ks. J.  Marszałka.  Główny zjazd na teren inwestycji  zaprojektowano poprzez istniejący zjazd 
z  drogi  publicznej.  Po  stronie  wschodniej  zjazdu zaprojektowano parking  ogólny,  dalej  parking 
klubowy, a na poziomie boiska głównego także trybuny, pawilon sportowy i parking VIP. Obok 
przewidziano boisko treningowe.
Projektowane budynki i urządzenia:

1) parking  główny  –  na  88  miejsc  postojowych,  w  tym  jedno  miejsce  dla  osób 
niepełnosprawnych,
2) parking  klubowy-autokarowy  –  na  24  miejsc  postojowych,  w  tym  4  miejsca  dla  osób 
niepełnosprawnych,
3) parking dla VIP-ów, służb obsługujących – na 12 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla 
osób niepełnosprawnych,
4) pawilon  sportowy  –  budynek  pawilonu  sportowego  zaprojektowano  jako  parterowy 
niepodpiwniczony,  z  zapleczem  sanitarno-szatniowym  i  magazynowym  dla  kompleksu, 
zaprojektowano go na krawędzi wschodniej boiska głównego, str. 12



5) trybuna kryta – 100 miejsc,
6) trybuna otwarta północna – 120 miejsc,
7) trybuna otwarta południowa – 120 miejsc,
8) boisko piłkarskie główne – boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej (trawa), o wymiarach 
100/64 m, z obejściem 3 do 7,5 m.,
9) boisko  piłkarskie  treningowe  –  boisko  treningowe  o  nawierzchni  naturalnej  (trawa), 
o wymiarach 100/64m, z obejściem 3 do 8,5m.,

Boiska  oraz  pawilon  zostały  tak,  zaprojektowane,  aby  mogły  z  niego  korzystać  osoby 
niepełnosprawne:

10) na  poziomie  boisk  zlokalizowano  widownię,  sanitariaty  i  zespół  szatniowy  dla  osób 
niepełnosprawnych,
11) skrzydła drzwi zaprojektowano o min. szerokości 90 cm.
12) wydzielono miejsca postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej.

W  zbudowanych  kompleksie  znajdzie  zatrudnienie  na  stałe  około  5  osób  (obsługa  techniczna, 
administracyjna, sportowa)

C) WARTOŚĆ CAŁKOWITA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU (PLN)

Wartość netto Procent
Zakładana wartość całkowita 5 350 000 100%
Zakładane dofinansowanie 4 012 500 75 %
Zakładany wkład własny 1 337 500 25 %
Inne źródła finansowania - -

D) UZYSKANIE GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ:

Posiadane dokumenty:
•   Projekty budowlane – opracowane w 2007 r.

Dokumenty pozostające do opracowania 
•   Studium Wykonalności Inwestycji
•   Raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko
•   Projekty Wykonawcze
•   Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót
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Projekt nr 2.3
Dom Ludowy w Woli Kopcowej – adaptacja poddasza w jednej części 
na  przedszkole  i  świetlicę  z  rozbudową kuchni,  w drugiej  części  na 
aktywizację środowiska wiejskiego, siedziby organizacji społecznych

A) INFORMACJE OGÓLNE
Partnerzy/Inne podmioty 
zaangażowane w 
realizację projektu

Stowarzyszenie  „Masłów  Info”, Stowarzyszenie  „Partnerstwo 
i Rozwój”, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Kopcowej

RPOWŚ

Oś priorytetowa Nr 5: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz 
inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę

Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez 
wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Obszar realizacji 
projektu

Obszar wiejski

Miejsce realizacji 
projektu

Miejscowość: Wola Kopcowa, Gmina Masłów,

Przewidywany okres 
realizacji

Rozpoczęcie Czas realizacji
II kw. 2008 18 m-cy

B) KRÓTKI OPIS PROJEKTU

B. 1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
Gmina  Masłów  w  roku  2005  zrealizowała  projekt  w  ramach  Działania  „Odnowa  Wsi”  SPO 
„Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz rozwój obszarów wiejskich”,  w 
wyniku  którego adaptowano na potrzeby Domu Ludowego w Woli  Kopcowej  parter  budynku 
szkoły podstawowej (wartość projektu: 1,5 mln PLN). Nie jest nadal zagospodarowane poddasze 
ww.  budynku.  Budynek  jest  własnością  Gminy  i  służy  różnym  funkcjom  kulturalnym, 
edukacyjnym i społecznym. Obecnie na parterze funkcjonuje: po prawej stronie Zespół Obsługi 
Oświaty i Kultury, oddzielona świetlica samorządowa jako Klub Przedszkolaka, po lewej stronie 
świetlica wiejska integracyjna dla wszystkich mieszkańców (kafejka internetowa, pomieszczenie 
kuchenne,  sala  świetlicowo-telewizyjna,  siedziba  Koła  Gospodyń  Wiejskich).  W  świetlicy 
samorządowej  zlokalizowano  Klub Przedszkolaka,  który  zajmuje  się  edukacją  dzieci  w wieku 
przedszkolnym. Zajmowany lokal nie jest jednak wystarczający na potrzeby takiej działalności.
Jedną z ciekawych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Gminy jest utworzenie gminnej 
telewizji  internetowej  Masłów  Info. Młodzi  ludzie,  poznając  Gminę  i  jej  problemy,  szanse 
rozwojowe, atuty,  realizują  swoje własne programy TV, a następnie  umieszczają  je na portalu 
www.maslow.info.pl.  Pilną  potrzebą  telewizji  jest  pozyskanie  bazy  lokalowej  na  swoją 
działalność. Innym problemem Gminy jest brak lokali, w których mogłyby znaleźć swoją siedzibę 
licznie  działające  tu  organizacje  społeczne,  brak  jest  też  punktu  wsparcia  takiej  działalności, 
a także punktu informacji dla osób bezrobotnych.
B. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Dom  Ludowy  w  Woli  Kopcowej  jest  jedynym  miejscem  publicznym  w  ww.  miejscowości, 
centralnym punktem rozwoju określonym w Planie Rozwoju Sołectwa. Zmodernizowane poddasze 
byłoby doskonałą bazą dla działalności kulturalnej i społecznej miejscowości. Budynek mógłby 
stać się także ważnym centrum rozwoju całej gminy, zlokalizowana byłaby tu telewizja gminna 
i siedziby organizacji społecznych, punkty informacji dla organizacji społecznych, czy też osób str. 14



bezrobotnych. W planach Gminy jest przejęcie budynku w trwały zarząd przez Gminny Ośrodek 
Kultury,  w chwili  obecnej  działający  w jednym budynku  w Masłowie  z  Biblioteką  Publiczną 
i OSP.
B. 3 Przedmiot projektu
Przedmiotem  projektu  jest  modernizacja  i  adaptacja  poddasza  budynku  Domu  Ludowego  na 
przedszkole  i  świetlicę  z  rozbudową  kuchni,  w  drugiej  części  na  aktywizację  środowiska 
wiejskiego, siedziby organizacji społecznych, centrum informacji społecznej itp.
Poddasze będzie  zagospodarowane tak,  że po prawej stronie znajdzie się druga część świetlicy 
samorządowej  Klub Przedszkolaka.  Lewa strona to część informatyczno-szkoleniowa,  w której 
znajdzie się studio i redakcja TV Masłów Info, sala komputerowo-dydaktyczna, sala szkoleniowa 
z rozsuwanymi drzwiami, sala dla poszukujących pracy, biuro informacji, pomieszczenia (biura) 
lokalnych organizacji (stowarzyszeń, związków itp.). 
Powierzchnia zagospodarowana na cele kultury i edukacji wyniosłaby 737 m2.

C) WARTOŚĆ CAŁKOWITA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (PLN)  w RPO

Wartość Procent
Zakładana wartość całkowita 1 500 000 100%
Zakładane dofinansowania 1 125 000 75%
Zakładany wkład własny 375 000 25%
Inne źródła finansowania - -

D) UZYSKANIE GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ:
•   Projekty budowlane

Dokumenty pozostające do opracowania 

•   Studium Wykonalności Inwestycji
•   Projekty Wykonawcze
•   Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót

Projekt nr 2.4 Rozbudowa szkoły w Brzezinkach i Mąchocicach Kapitulnych o 
dodatkowe pawilony

A) INFORMACJE OGÓŁNE
Obszar realizacji projektu Obszar wiejski
Miejsce realizacji projektu Miejscowości: Brzezinki i Mąchocice Kapitulne, gmina Masłów
Numer i nazwa kategorii 
interwencji

75 – Infrastruktura edukacyjna

Przewidywany okres 
realizacji
(podać kwartał i rok)

Rozpoczęcie Czas realizacji
II kw. 2008 2 lata
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B)  KRÓTKI OPIS PROJEKTU

B. 1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
Dla placówek oświatowych  w Brzezinkach  i  Mąchocicach  Kapitulnych  głównym problem jest 
brak odpowiedniej ilości sali dydaktycznych. 
W Brzezinkach klasy zerowe mają zajęcia w małej sali, która nie spełnia warunków sanitarnych. 
SANEPID zalecił przeniesienie ww. zajęć do innych pomieszczeń, co wiąże się z zajmowaniem sal 
klas starszych i automatycznie wprowadzeniem w szkole systemu dwuzmianowego ze względu na 
zbyt  dużą  ilość  dzieci.  W  Mąchocicach  Kapitulnych  klasa  „0”  uczy  się  w  bardzo  małym 
pomieszczeniu  o  powierzchni  20  m²,  mimo  że  liczy  24  dzieci  (w  tym  jedno  o  specjalnych 
potrzebach  edukacyjnych).  Poza  tym  dwie  sale  lekcyjne  mieszczą  się  tam w podpiwniczeniu. 
Pomieszczenia  te  ze  względu  na  niewystarczającą  wysokość  i  podwyższoną  wilgotność  są 
dyskwalifikowane przez SANEPID i nie będą mogły być w przyszłości wykorzystane do zajęć 
edukacyjnych. 
Prognozy  demograficzne  i  sytuacji  w  zakresie  migracji  zewnętrznych  na  terenie  Gminy  są 
korzystne.  Wynika  z  nich,  że  liczba  uczniów nie  będzie  spadała.  Obecnie  w obu placówkach 
szkolnictwa podstawowego uczy się 230-ro dzieci.
B. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Realizacja  projektu  skutkowałaby  podniesieniem  poziomu  nauczania  w  2  szkołach 
(jednozmianowość,  nowe  koła  zainteresowań,  pracownie  informatyczne,  itp.),  pozwoliłaby 
uniknąć dwuzmianowości  oraz poprawiłaby warunki nauki  i  bezpieczeństwa uczniów.  Obecnie 
dzieci i młodzież z trudem mieszczą się na holach w czasie przerw międzylekcyjnych, nie mają 
miejsca i  warunków do godziwego odpoczynku i rekreacji.  Dzieci z różnymi  wadami postawy 
zajęcia korekcyjne np. odbywają w szkole w Mąchocicach Kapitulnych w magazynie sportowym 
przystosowanym doraźnie  na  potrzeby gimnastyki  korekcyjnej.  Szkołom również  pracowni  do 
nauki  języków,  mimo  że  dzieci  uczą  się  dwóch  języków  obcych  i  zatrudnianych  jest  kilku 
nauczycieli tej specjalności. Ciasne pomieszczenia uniemożliwiają wykorzystanie w pełni pomocy 
naukowych oraz Internetu, a tym samym ograniczają dostęp dzieci i młodzieży do najnowszych 
zdobyczy  nauki  i  techniki.  Należy  tez  wziąć  pod  uwagę  konieczność  realizacji  przez  Gminę 
obowiązku szkolnego w klasach „0”, który w tej chwili napotyka poważne problemu ze względu 
na braki lokalowe. 
Rozbudowa szkół będzie znaczącym mechanizmem aktywizacji lokalnych środowisk. Dodatkowa 
powierzchnia  stworzy  bowiem  możliwości  organizowania  większej  liczby  imprez  i  spotkań 
środowiskowych, co do tej pory było ograniczone małą powierzchnią placówek.
B. 3 Przedmiot projektu
Projekt obejmuje budowę 2 nowych pawilonów edukacyjnych przy 2 szkołach podstawowych na 
terenie Gminy Masłów, tj. SP w Brzezinkach i Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.
Nowy  pawilon  w  Brzezinkach  byłby  niepodpiwniczony,  1-kondygnacyjny  z  3  salami 
dydaktycznymi,  kompletem  sanitariatów,  szatnią  i  oddzielnym  wejściem,  a  łączyłby  się 
z budynkiem głównym szkoły poprzez korytarz zamykany oddzielnymi drzwiami.
Natomiast nowy budynek w Mąchocicach Kapitulnych byłby piętrowy z 4 salami dydaktycznymi. 
Dobudowa  będzie  mieć  miejsce  od  strony  przedszkola.  Takie  usytuowanie  dodatkowych 
pomieszczeń jest możliwe i z wielu względów dogodne. Po pierwsze, daje możliwość estetycznego 
połączenia z dotychczasową zabudową. Po drugie,  od tej  strony znajdują się szatnie i korytarz 
(pomieszczenia bez otworów okiennych).
W  znakomitej  większości  nowe  pomieszczenia  lekcyjne  byłyby  zaadaptowane,  wyposażone 
i wykorzystywane na potrzeby klas „0”, poza tym odbywałyby się tam zajęcie korekcyjne, zajęcia 
dodatkowe np. językowe, kółka zainteresowań, komputerowe itp.
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C) WARTOŚĆ CAŁKOWITA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (PLN) w RPO

Wartość Procent
Zakładana wartość całkowita 1 400 000 100%
Zakładane dofinansowania 1 050 000 75 %
Zakładany wkład własny 350 000 25 %
Inne źródła finansowania - -

D) UZYSKANIE GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ:

Dokumenty pozostające do opracowania 
•   Projekty budowlane 
•   Studium Wykonalności Inwestycji
•   Raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko
•   Projekty Wykonawcze
•   Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót

Zadanie 2.5 STRATEGIA KOMUNIKACJI TELEINFORMATYCZNEJ GMINY
TŁO
 OGÓLNE

1. Wymogi związane ze strategią Państwa i województwa.

Zgodnie ze „Strategią kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 
oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do 
roku 2020”, która stanowi wizję społeczeństwa informacyjnego po zakończeniu 
obowiązywania  Strategii  ePolska,  na  terenie  Gminy  Masłów  proces 
informatyzacji będzie prowadzony w trzech obszarach:

I.   Powszechności dostępu do usługi treści udostępnianych elektronicznie.
II.  Tworzenia wartościowej oferty usług i treści dostępnych w Internecie.
III. Zdolności ich wykorzystania.
W  obszarze  pierwszym  wyszczególniono  działania  poświęcone  tworzeniu 
warunków  dla  powszechnego,  taniego,  bezpiecznego  i  szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. Są to w szczególności:
I.1 Internet szerokopasmowy w administracji publicznej 
I.2 Internet szerokopasmowy dla szkół
I.3 Infrastruktura dostępu dla wszystkich mieszkańców
I.4 Infrastruktura dla nauki
I.5 Bezpieczeństwo w sieci

Potrzeba  włączenia  się   w Rozwój  Dostępu do  Szerokopasmowego  Internetu 
wypływa wprost z przekonania o istotnej roli szerokopasmowego Internetu dla 
mieszkańców i przedsiębiorców.
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CELE 
SZCZEGÓŁO
WE

Gmina  Masłów  włączy  się  czynnie  w  realizowany  w  obecnej  chwili 
i kontynuowany w latach następnych projekt „e-świetokrzyskie”. 
Projekt  "e-świętokrzyskie  -  budowa  sieci  radiowej",  współfinansowany  ze 
środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  poprzez  ZPORR, 
umożliwia  uruchomienie  szerokopasmowej  sieci  teleinformatycznej,  która 
zgodnie  z  zasadami  przyznawania  funduszy  unijnych  ma  charakter  otwarty. 
Dostęp do usług w sieci mają wszystkie grupy odbiorców: jednostki samorządu 
terytorialnego,  instytucje  publiczne,  edukacyjne,  firmy  komercyjne  oraz  -  za 
pośrednictwem  lokalnych  dostawców  usług  internetowych  -  użytkownicy 
indywidualni. 
Korzyści dla mieszkańców regionu:
Sieć  radiowa zapewnia  szybki,  bezpieczny  i  niezawodny dostęp  do  Internetu 
firmom i instytucjom działającym w terenie gminy. Umożliwia im skorzystanie 
z szerokiej oferty usług teleinformatycznych, m.in. z klasycznej telefonii PSTN 
oraz telefonii IP, usług sieci korporacyjnych czy dzierżawy łączy cyfrowych. 
Powstała  w  ramach  projektu  infrastruktura  telekomunikacyjna  pozwala  na 
zwiększenie  zasięgu  i  poprawę  jakości  Internetu  wykorzystywanego  przez 
indywidualnych odbiorców, a także stwarza szczególną szansę dla tych, którzy 
do tej pory nie korzystali z podłączenia do Internetu. 
Sieć "e-świętokrzyskie" to system ułatwiający wykorzystanie Internetu w pracy, 
w  nauce,  w  kontaktach  obywatela  z  urzędem  i  załatwianiu  spraw 
administracyjnych.  Nowoczesna  szerokopasmowa  sieć  dostępowa  służy 
promocji regionu, rozwojowi jego kultury i edukacji,  wspiera dostęp do usług 
publicznych i przyczynia się do pobudzania lokalnych inicjatyw. 
Gmina Masłów skorzysta z radiowej stacji bazowej zlokalizowanej w Kielcach  z 
której  poprzez  terminale  abonenckie,  sygnał  będzie  rozprowadzany  do 
końcowych użytkowników za pośrednictwem WiFi, sieci LAN i innych. Dzięki 
promieniowi zasięgu stacji bazowej do 30 km około 95 proc. ogółu mieszkańców 
regionu znajdzie się w obszarze, na którym zadziała powstający system.

TŁO 
LOKALNE

2. Stan obecny.

Obecnie  na  terenie  gminy działa  kilku  operatorów,  którzy dostarczają  usługę 
telefonii  i  dostępu  do  Internetu.  Przoduje  tu  narodowy  operator 
telekomunikacyjny TP S.A., który za pomocą łączy kablowych świadczy usługi 
telefoniczne a od kilku lat  również dostępu do Internetu usługą ADSL (łącze 
asynchroniczne).  Przy  czym  słaba  jakość  tej  infrastruktury  nie  pozwala  na 
uzyskanie  dużej  przepływności.  W praktyce  mieszańcy  i  firmy  działające  na 
terenie  gminy  i  korzystające  z  łącz  TP  S.A.  mogą  korzystać  z  prędkości 
w  zakresie  od  128-1024kb/s.  Co  prawda  jest  to  już  zakres  prędkości,  które 
z  definicji  kwalifikują  te  prędkości  do grupy łącz  szerokopasmowych  ale  nie 
gwarantują  takiej  przepływności  w  obie  strony  (wysyłanie,  pobieranie). 
Dodatkowym problemem dla łącz kablowych jest górzyste ukształtowanie terenu 
co  powoduje  trudności  w  doprowadzeniu  takiej  sieci  do  wszystkich 
mieszkańców gminy. Przykładem takim mogą być takie sołectwa jak: Brzezinki, 
Barcza,  Dolina  Marczakowa,  Mąchocice  Scholasteria  gdzie  usługa  telefonii 
odbywa się drogą radiową, a wdzwanianie się do Internetu poprzez modemy nie 
pozwala  uzyskać  większych  prędkości  niż  56kb/s.  Sama  jakość  połączeń 
telefonicznych pozostawia wiele do życzenia.
Kolejni  operatorzy  to  tzw.  operatorzy  sieci  komórkowych,  którzy  obejmują 
swoim zasięgiem cały teren Gminy Masłów, ale na razie ich usługi związane 
z  szerokopasmowym  dostępem  do  Internetu  nie  obejmują  naszego  regionu, str. 18



a dostęp o niskiej przepustowości jest bardzo drogi.
Od kilku lat na terenie gminy działa operator prywatny NetCity,  który buduje 
swoją własną sieć nadajników radiowych i świadczy usługi dostępu do Internetu 
w zakresie od 128-2048kb/s. Głównymi odbiorcami jego usług są mieszkańcy 
i firmy, które nie posiadają bądź posiadają słabej jakości łącza TP.S.A. Od kilku 
miesięcy  działa  również  drugi  konkurent  w  zakresie  dostępu  radiowego  do 
Internetu – firma IT Futura, która swoim zasięgiem na razie obejmuje 5 sołectw: 
Masłów, Wolę Kopcową, Domaszowice, Mąchocice, Ciekoty.
Ze  względu  na  bliskość  położenia  Masłowa  obok  Kielc  i  nadajnika 
zlokalizowanego na kominie Elektrociepłowni Kielce, swoje działania na terenie 
gminy rozpoczął  kolejny duży operator  telekomunikacyjny firma Netia,  która 
umożliwia dostęp do telefonii i Internetu drogą radiową w technologii WiMAX 
o częstotliwości  ok.3GHz.   Technologia  ta  wyróżnia  się  dużą  jakością  łącza 
i stabilnością poprawnej pracy nawet w złych warunkach atmosferycznych. Przy 
czym operator ten na razie  nie jest  zainteresowany dalszym rozwojem swojej 
infrastruktury  na  terenie  gminy  Masłów.  Obecnie  skupił  się  jedynie  na  tych 
obszarach do których ma zasięg, czyli np. Domaszowice, część Woli Kopcowej 
i Masłowa Pierwszego.

WDRAŻANIE Cel i zasady

W  perspektywie  najbliższych  lat,  biorąc  pod  uwagę  obecny  stan  dostępu 
szerokopasmowego do Internetu należy:
 przyspieszyć budowę infrastruktury dostępu, przy czym Urząd Gminy nie 

powinien  faworyzować  żadnej  konkretnej  technologii  ani  ograniczać  jej 
wyboru, powinien zapewnić operatorom otwarty dostęp do budowanej przez 
nich  infrastruktury,  przy czym budowa ta powinna uwzględniać  kwestie 
bezpieczeństwa  danych  przesyłanych  droga  elektroniczną  oraz   ochronę 
zasobów użytkowników,

 zapewnić  szerokopasmowy  Internet  dla  urzędów,  szkół,  organizacji 
pozarządowych, świetlic wiejskich,  jednostek ochotniczej straży pożarnej 

 wspierać  w  dostępie  przedsiębiorców,  gospodarstwa  agroturystyczne, 
mieszkańców i zarazem petentów gminnych urzędów,

  tworzyć oferty informacji i  usług, które będą decydować o atrakcyjności 
komunikacji  elektronicznej  np.  usługi  publiczne  (eAdministracja),  usługi 
medyczne,  nauczanie  na  odległość  (e-learning),  handel  elektroniczny 
(e-business),  tv i radio internetowe itp.

 zapewnić dostęp do publicznych zasobów danych on-line
 zapewnić  otwartość  w  przyszłości  na  inne  rozwiązania  komunikacji 

społecznej jak np. naziemna i satelitarna telewizja cyfrowa.
MOŻLIWE 
USŁUGI

W ramach eAdministracji dostosowanie gminnych urzędów do projektu ePUAP 
czyli  Elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji  Publicznej  i  zapewnienie 
takich usług elektronicznych jak:

• głosowanie przez portal internetowy
• umówienie wizyty lekarskiej
• pośrednictwo pracy
• wypożyczanie publikacji z biblioteki
• uzyskiwanie wymaganych dokumentów z urzędu stanu cywilnego
• obsługa forum publicznego
• obsługa dowodów osobistych
• rejestrację działalności gospodarczej
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• przekazywanie danych statystycznych do GUS i inne
Priorytety dla Urzędu Gminy Masłów

 modyfikacja  strony  internetowej  BIP  i  dostosowanie  do  obowiązujących 
przepisów prawnych,

 uzyskanie  dostępu  szerokopasmowego  do  Internetu  z  zewnętrzną  klasą 
adresową,

 modyfikacja  strony  internetowej  urzędu  i  przeniesienie  do  domeny: 
maslow.pl,

 aktualizacja zintegrowanego systemu zarządzającego do wersji Gmina SQL,
 wdrożenie  elektronicznego  obiegu  dokumentów  przy  współpracy  Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach projektu „e-świętokrzyskie”,  (implementacja 
podpisu elektronicznego i elektronicznej skrzynki podawczej)

 integracja elektronicznego systemu obiegu dokumentów z  systemem Gmina 
SQL,

 przygotowanie Rady Gminy do obsługi dokumentów elektronicznych,
 uruchomienie systemu eUrząd  dla wszystkich obywateli w ramach ePUAP.

              
3. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 3.  str. 20
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY
 
Zastosowane  środki  i  działania  będą  zmierzać  do  kreowania  warunków  koniecznych  do 
pobudzenia i utrzymania wzrostu gospodarczego w regionie, prowadzącego w konsekwencji 
do  obniżenia  stosunkowo  wysokiego  wskaźnika  bezrobocia  wynoszącego  dla  Powiatu 
Kieleckiego na koniec 2007 r., 20,4% (dla Kielce 10,2%, w województwie 15,1%). Zakłada 
się, że przy poprawnym wdrożeniu strategii do roku 2020  wskaźnik ten będzie spadał i zbliży 
się dla obszaru Masłowa do wskaźnika notowanego przez miasto. Przy założeniu tego celu 
wzięto pod uwagę tendencję wzrostową występującą w kolejnych latach liczby osób w wieku 
produkcyjnym, co jest spowodowane wejściem w ostatnim okresie do tej grupy osób z tzw. 
wyżu  demograficznego.  W  tym  okresie  powinien  znacząco  wzmocnić  się  sektor  małej 
i średniej przedsiębiorczości, zarówno przez większe oddziaływanie na rynku jak też przez 
powstawanie  nowych  silnych podmiotów gospodarczych  oferujących  nowe miejsca pracy. 
Elementem  wsparcia  dla  osiągania  ww.  celu  będzie  aktywna  działalność  sfery  instytucji 
i  organizacji  pozarządowych  wspierających  rozwój  gospodarczy  oraz  wsparcie  ze  strony 
Urzędu Gminy w Masłowie. 
Zatem działania  zmierzające do osiągnięcia  tego celu powinny być w Gminie zauważalne 
w postaci takich elementów jak:

⇒ Umożliwienie wykorzystania walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 
przy jednoczesnym zachowaniu stanu równowagi środowiska i gospodarki.

⇒ Wykorzystanie atutu Gminy jakim jest sąsiedztwo aglomeracji Kielc.

⇒ Powstanie  „Marki  Gminy Masłów” jako gminy bezpiecznej,  przyjaznej,  oferującej 
z jednej strony ciekawe formy wypoczynku i rekreacji,  z drugiej  dogodne warunki 
inwestowania w infrastrukturę turystyczną.

Powyższy  stan  będzie  możliwy  do  uzyskania  poprzez  realizację  następujących  działań 
operacyjnych: 
1. Opracowanie  programu  zadaniowego  do  Zintegrowanej  Strategii  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich Gmin Bieliny, Bodzentyn, Masłów (ZSROW- BBM), z uwzględnieniem m.in. 
następujących obszarów: 

♦ Ciekoty – „Szklany Dom”
♦ Masłów – Lotnisko, działania podstawowe i towarzyszące
♦ Wola Kopcowa „Dom Ludowy”
♦ Kultura i obyczaje – projekt „Wesele Ludowe”
♦ Dolina Marczakowa – Zbiornik Małej Retencji
♦ Wola Kopcowa – zbiornik „Cedzyna”
♦ Obiekty szkolne – hale sportowe i boiska
♦ Szlaki turystyczne – uatrakcyjnienie funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych
♦ Zasoby ludzkie – „Przewodnik – opowiadacz dla turysty – w zasięgu ręki”

2. Opracowanie  i  realizacja  gminnego  systemu  ścieżek  rowerowych  w  powiązaniu 
z układem miejskim i gmin sąsiadujących.

3. Realizacja Programu Edukacji dla MŚP mającego na celu przygotowanie mieszkańców do
podejmowania działalności gospodarczej, w tym przy wykorzystaniu wsparcia z UE.

4. Umożliwienie  współpracy  sektora  MSP  w  ramach  międzynarodowej  sieci  wymiany 
informacji.

5. Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji w ramach funduszy UE
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Dla omawianego celu proponuje się m.in. wymienione poniżej zadania/projekty operacyjne.

Projekt  3.1. Realizacja zadań w ramach Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich gmin Bieliny, Bodzentyn, Masłów (ZSROW - BBM)

Cele ogólne ♦ Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
♦ Rozwój gospodarczy 

Cele 
szczegółowe

♦ Tworzenie alternatywnych i dodatkowych źródeł dochodu poza rolnictwem 
z wykorzystaniem walorów krajobrazowych i kulturowych 

♦ Tworzenie  warunków  do  lokalnego  wypoczynku  oraz  rozwoju  sportu 
i rekreacji

♦ Tworzenie szans rozwoju dla organizacji pozarządowych i grup działających 
w obszarze turystyki i sportu

Proponowane 
działania

1. Przygotowanie, a następnie wdrażanie projektów nakierowanych na rozwój 
Gminy, tworzących nową markę w regionie bądź podwyższających walory 
rozwojowe gminy.

2. Promocja i szkolenia w regionie przy współudziale WODR oraz aktywnym 
wsparciu LGD m.in. w ramach kontynuacji inicjatywy Leader.

3. Promowanie w prasie lokalnej oraz poprzez członków samorządu i innymi 
kanałami informacyjnymi

4. Uczestnictwo w budowaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej 
oraz  pozostałych  programów  związanych  z  kształtowaniem  warunków 
środowiska naturalnego

5. Podjęcie  działań  zmierzających  do  wykreowanie  terenu  typowo 
turystycznego z  zachowaniem zasady koncentracji  środków oraz równości 
szans

6. Uczestnictwo  w  seminariach  i  spotkaniach  tematycznych  i  nawiązanie 
współpracy z innymi jednostkami

7. Szeroka promocja na zewnątrz i w samej gminie
8. Opracowanie  i  wydawanie  informatora  turystycznego  

Niektóre  z  ciekawszych  propozycji  z  opracowania  przedstawiono  w  dalszym 
opisie podprojektów

Podprojekt 
3.1.1

Realizacja i rozwijanie zadań związanych z Festiwalem Źródeł „Hasa Rapasa 
w Krainie wrażeń niezwykłych”

Cel 
i założenia

Projekt  (produkt)  będzie  miał  na  celu  stworzenie  wizerunku  regionu,  jako 
atrakcyjnego kulturowo. Oferta ta, skierowana jest przede wszystkim do:
• nieprzypadkowego  turystę,  szukający  wyższych  przeżyć,  wykształconego, 

wymagającego, 
• dzieci i młodzieży
• mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich

Festiwal Źródeł „Hasa Rapasa” w Krainie Wrażeń Niezwykłych - jest to produkt 
odwołujący  się  do  dawnego  i  obecnego  życia  mieszkańców  Zintegrowanego 
Obszaru (ZO) - do tradycji, kultury, życia codziennego i rzemiosła. Przybysz – 
turysta będzie miał okazję przekonać się, że czas płynie tu inaczej – wolniej, jest 
czas  na  refleksję  i  chwilę  zadumy.  Zdecyduję  się  odwiedzić  to  miejsce,  bo 
niegdzie indziej  nie przeżyje tego, co w „Krainie Wrażeń Niezwykłych”  oraz 
podczas Festiwalu Źródeł „Hasa Rapasa” → UNIKALNOŚĆ PRODUKTU NA str. 22



RYNKU

Festiwal Źródeł „Hasa Rapasa” w Krainie Wrażeń Niezwykłych - jest to produkt 
mający na celu pozytywny wpływ na rozwój duchowy przybywających turystów. 
Wyjeżdżający turysta ma odnieść wrażenie, że oto tu, przeżył coś niesamowitego 
i wyjeżdża stąd lepszy,  wrażliwszy i zregenerowany psychicznie i fizycznie z 
nową ogromną siłą potrzebną do walki z codziennością. 
Kraina Wrażeń Niezwykłych - jest to produkt, którego celem jest nauka poprzez 
zabawę. Młodzież i dzieci, do których również skierowana będzie ta oferta, będą 
mieć  okazję  do poznania  i  zrozumienia  życie  codziennego mieszkańców ZO. 
Będzie  mogła  uczestniczyć  w  warsztatach  ceramicznych,  i  kulinarnych, 
wikliniarskich,  pokazach  wypieku  chleba  metodą  tradycyjną,  pokazach  sztuki 
kowalskiej, itp.
Doskonalenie  i  rozwój  bazy agroturystycznej.  Zakłada  się,  że  w ramach tego 
produktu  turystycznego,  nocleg  powinien  mieć  miejsce  w  gospodarstwach 
agroturystycznych. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej bazującej na tym 
produkcie  uzależnione  jest  w dużej  mierze  od  inicjatywy i  chęci  współpracy 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Działania Produkt  ten będzie  realizowany nt.  czech  nierozerwalnie  ze  sobą  związanych 
i przenikających się płaszczyznach, a są nimi: Festiwal „Hasa Rapasa”, Kraina 
Wrażeń Niezwykłych oraz Otulina Kulturowa.

Produkt funkcjonował będzie w oparciu o:
 Stworzenie Wiejskiej Kawiarenki w Dąbrowie Dolnej 
 Stworzenie Muzeum Tkactwa w jednym z gospodarstw we wsi Wiączka
 Stworzenie Domu Partyzanckiego … 
 Działalność  „Szkoły  Wrażliwości”,  „Teatru  Wiejskiego”  i  „Laboratorium 

Swojskiego Smaku”
 Przygotowanie oferty dla szkół i dla mieszkańców miast:

-  nocleg: gospodarstwa agroturystyczne
-  program:  uczestnictwo  w  warsztatach,  pokazach,  połączone  ze 
zwiedzaniem ZO Gmin.
-  udział  w  Festiwalu  Źródeł  „Hasa  Rapasa”  –  pełny  program  festiwalu 
w gotowej ofercie

Potrzeba propagowania informacji o festiwalu, podjęcia działań promocyjnych 
w  mediach,  informacja  o  miejscach  noclegowych,  stworzenie  strony 
internetowej, promocja poprzez imprezy festiwalowe.
Konieczność podjęcia współpracy ze stowarzyszeniami, działającymi na terenie 
każdej  z  gmin,  federacją  stowarzyszeń  kulturowych  w Kielcach  /na  szczeblu 
centralnym/ i stowarzyszeniami z innych miast, miejscowości. 
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Lokalizacja  Kielce – jako stolica Regionu, początek trasy, 
 Masłów → miejsce widowiska, 
 Ciekoty→ miejsce niewidziska, 
 Wilków→ miejsce widowiska bądź niewidziska, 
 Bieliny→ miejsce widowiska, 
 Bodzentyn → miejsce widowiska, 
 Dąbrowa Dolna→ miejsce niewidziska, 
 Wiącka → miejsce niewidziska

Wiejska Kawiarenka w Dąbrowie Dolnej

Podprojekt 
3.1.2

"EDUKACJA W TERENIE” - produkt turystyki poznawczo- edukacyjnej

Cel i założenia Celem  rozwoju  produktu  "Edukacja  poprzez  turystykę"  jest  wykreowanie 
wizerunku  obszaru  gmin,  który  bezwzględnie,  z  uwagi  na  posiadane  walory 
naturalne  i  antropogeniczne  ma  stać  się  miejscem,  które  powinien  odwiedzić 
każdy uczeń.
Obszar gmin obejmuje jedne z najbardziej atrakcyjnych terenów województwa 
świętokrzyskiego.  Jest  to  obszar,  bogaty  zarówno  w  walory  środowiska 
naturalnego  jak i  walory kulturowe.  Do najcenniejszych  walorów środowiska 
naturalnego  należą;  gołoborza  na  Łysicy  i  samą  Łysicę,  Pasmo  Masłowskie, 
teren  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego,  Pasmo  Klonowskie.  Bogata 
przeszłość  kulturowa  stwarza  doskonałe  warunki  do  rozwoju  turystyki 
edukacyjnej  na  danym  obszarze.  Teren  ten  może  stać  się  najważniejszym 
punktem na mapie miejsc, które trzeba odwiedzić.

Działania Model funkcjonowania produktu "Edukacja poprzez turystykę’" zakłada:
 Rozbudowę bazy turystycznej średniej klasy, dostosowanej do przyjmowania 

większych grup,
 Tworzenie szlaków tematycznych: geologicznego, literackiego
 Stworzenie  na  terenie  Świętej  Katarzyny  Wioski  Pustelniczej,  gdzie 

planowana jest organizacja pokazów i warsztatów rzemieślniczych dla 
dzieci i młodzieży szkolnej / w ramach tzw. zielonych szkół/ oraz pobyt 
starszych grup młodzieży.

 Stworzenie parku geologicznego, na terenie Świętej Katarzyny. 
 Wytyczenie  ścieżek  geologicznych,  które  prowadziłyby  do  najbardziej 

interesujących punktów pod względem geologii na terenie ZO
 Przygotowanie  specjalnej  oferty  dla  dzieci  i  młodzieży  z województwa, 

celem szerzenia wiedzy o jednym z najcenniejszych obszarów województwa, 
wśród jego najmłodszych mieszkańców,

 Nawiązanie  współpracy  z  instytucjami  edukacyjnymi  organizującymi 
wyjazdy dla dzieci i młodzieży, w celu wypracowania programów pobytów 
dostosowanych  do  wymogów  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej 
i programów szkolnych, opracowywanie pakietów zielonych i białych szkół 
dla poszczególnych klas,

 Bezpośrednia współpraca ze szkołami w celu sprzedaży oferty.

Podprojekt 
3.1.3

W krainie legend świętokrzyskich „Z legendą w Świętokrzyskie”

Cel 
i założenia

Podania, legendy nawiązujące do przeszłości, historii Obszaru stanowią jeden z 
czynników zainteresowania  turysty Regionem. 
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Produkt ten skierowany głównie jest do grup dzieci i młodzieży, ale także tych, 
którzy wykazują zainteresowanie magią, czarami i niezwykłymi miejscami. W 
oparciu  o  podania  i  legendy  istnieje  możliwość  stworzenia  produktu,  który 
wpłynąłby  na  zwiększenie  ruchu  turystycznego  w  Regionie.  Produkt  ten 
w  znacznym  stopniu  wpłynie  na  wzrost  atrakcyjności  oferty  turystycznej 
Regionu,  stanowić  będzie  aktywna  formę  spędzania  czasu  wolnego  dla 
odwiedzających  dany  obszar.  Ponadto  spowoduje  wzrost  aktywności 
i  zaangażowania  się  społeczności  lokalnej,  a  w sposób szczególny młodzieży 
szkolnej, jak również osób bezrobotnych. 

Potencjał Z omawianym obszarem związane jest szereg podań, legend, które w znacznym 
stopniu uzupełniają i uatrakcyjniają przekaz historyczny, bardzo często tłumaczą 
pewne procesy geograficzne, zjawiska przyrody, a podczas wycieczek podawane 
są jako ciekawostki związane z Regionem. 
Zainteresowanie legendami i  podaniami wykazują jednak nie tylko dzieci,  ale 
również prawie każdy turysta odwiedzający Region. Stąd często 
Legendy często nawiązują do postaci  bajkowych: czarownica,  czarty,  postacie 
bajkowe jak również historycznych. 
Na  terenie  gmin  istnieje  wiele  miejsc,  których  geneza  nawiązuje  do  legend 
i  wierzeń  pogańskich.  Do  takich  miejsc  zalicza  się:  Łysicę,  źródełko  św. 
Franciszka w Świętej Katarzynie, Czarci Kamień, na górze Klonówka, Kakonin 
– miejsce związane z postacią Zbója Kaka, Bukowa Góra.  

Lokalizacja • Bieliny - Huta Szklana, Łysiec, Kakonin, Makoszyn, 
• Bodzentyn – Łysica, Rez. Zamczysko, Święta Katarzyna, 
• Masłów – Czarci Kamień /Diabelski Kamień/

Podprojekt 
3.1.4

Spełnienie Testamentu ideowego Stefana Żeromskiego SZKLANY DOM 
W CIEKOTACH

 Projekt realizowany przez LGD w ramach Programu Leader+
CEL ROZWOJU  Region Świętokrzyski związany jest z życiem i twórczością wielkich pisarzy 

polskich. Jedna z takich postaci jest Stefan Żeromski, którego życie i twórczość 
są bardzo silnie związane z ZO. 
Produkt ten skierowany jest w sposób szczególny na młodzież szkolną, osoby 
dorosłe,  jak  również  środowisko  literackie.  Założenie  stanowi  popularyzacja 
i przybliżenie postaci i twórczości pisarza.

WYKORZYST
YWANY 
POTENCJAŁ

Istniejące  silne  związki  pisarza  z  omawianym  obszarem  stanowią  doskonały 
potencjał  rozwoju  produktu.  Pisarz  spędził  pierwsze  lata  dzieciństwa 
w miejscowości Ciekoty,  która nazywana jest popularnie „Żeromszczyzną”, tu 
znajduje się tablica upamiętniająca ten fakt. Tuz obok zlokalizowana jest Góra 
Radostowa, która wielokrotnie wspominana jest przez pisarza w jego twórczości 
i nazywana „Góra Domową”. Nieopodal znajduje się wieś Psary, gdzie Żeromski 
uczęszczał  do  szkoły  elementarnej.  Bardzo  silnie  związana  jest  twórczość 
Żeromskiego z Puszczą Jodłową. W wielu miejscach na terenie ZO istnieją ślady 
upamiętniające obecność pisarza na tym obszarze. 

OGNISKA 
ATRAKCJI

Do głównych ognisk atrakcji zalicza się:
• Ciekoty, str. 25



• Dolina Wilkowska,
• Przełom Rzeki Lubrzanki,
• Góra  Radostowa, 
• Puszcza Jodłowa, 
• Święta Katarzyna

MODEL 
FUNKCJONOW
ANIA 
PRODUKTU

 Model funkcjonowania produktu:
• Wybudowanie repliki dworku w Ciekotach, w której znalazłyby się sale 

wykładowe,  stwarzające  możliwość  przeprowadzenia  zajęć 
edukacyjnych. 

• Stworzenie izby pamięci;
• Wytyczenie ścieżek edukacyjnych;

UNIKALNOŚĆ 
OFERTY  / 
WYRÓŻNIKI

 Postać Stefana Żeromskiego jest silnie związana z Regionem Świętokrzyskim. 
Do  stworzenia  i  funkcjonowania  produktu  zostanie  Wykorzystana  idea 
„Szklanych  domów”  zakorzenionej  w  świadomości  Polaków.  W  efekcie 
doprowadzi  do  zaangażowania  lokalnej  ludności,  da  możliwość  stworzenia 
dodatkowych miejsc pracy

Podprojekt 
3.1.5

URLOP Z ADRENALINĄ
Produkt skierowany do zwolenników turystyki aktywnej

CEL ROZWOJU
Coraz  większa  grupa  społeczności  wykazuje  zainteresowanie  aktywnymi 
formami spędzania czasu wolnego. Aktywnym wypoczynkiem zainteresowani są 
turyści  w  każdym  wieku,  którzy  poprzez  uprawianie  różnych  form turystyki 
kwalifikowanej poznają dany Region. 
Najbardziej popularną forma wypoczynku aktywnego jest turystyka piesza, która 
nie wymaga od jej uczestników specjalnych kwalifikacji i  umiejętności.  Przez 
gminy ZO przebiegają, zaliczane do najbardziej atrakcyjnych, odcinki szlaków 
turystyki pieszej, a także  bardzo duży atut stanowi lokalizacja na terenie gminy 
Bodzentyn najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich – Łysicy. 
W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się kolarstwo górskie, dla 
rozwoju, którego istnieją na obszarze gmin doskonałe warunki.
Oprócz wspomnianych powyżej form turystyki kwalifikowanej, tereny obu gmin 
stwarzają  doskonałe  warunki  do  uprawiania  takich  form  rekreacji  jak: 
narciarstwo biegowe,  jeździectwo
Obszar  Gór  Świętokrzyskich,  ze  względu  na  niewielkie  różnice  wzniesień, 
doskonale nadaje się do uprawiania tych form turystyki zarówno przez amatorów 
jak  i zawodowców. 

WYKORZYST
YWANY 
POTENCJAŁ

Rozwój  rożnych  form  turystyki  aktywnej  wiąże  się  z  wykorzystaniem 
istniejących  walorów  środowiska  naturalnego.  Atrakcyjność  środowiska 
naturalnego,  ukształtowanie  terenu,  bogactwo  walorów  antropogenicznych 
sprawiają, że rożne formy turystyki aktywnej mają bardzo duże szanse rozwoju 
na terenie gmin. Jednakże ogromny wpływ na popularność tych form turystyki 
ma  obecny  stan  zagospodarowania,  istniejąca  infrastruktura  sportowo 
– rekreacyjna; 

OGNISKA 
ATRAKCJI

Do rozwoju turystyki aktywnej na terenie gmin najbardziej predestynowane są:
 Pasma Górskie; Łysogóry; Klonowskie, Masłowskie
 Tereny leśne /w tym SPN, parki krajobrazowe/ str. 26



 Znakowane szlaki turystyki pieszej;

MODEL 
FUNKCJONOW
ANIA 
PRODUKTU

Model funkcjonowania produktu zakłada:
 tworzenie  nowych  szlaków  turystycznych  i  zagospodarowywanie  już 

istniejących, 
 Rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej,
 Przygotowanie  i  sprzedaż  na  rynku  specjalnych  ofert  sprofilowanych  pod 

potrzeby turysty: pieszego, rowerowego, zimowego – narty, konnego,
 Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych promujących możliwości 

aktywnego spędzania czasu w województwie,
 Promowanie zdrowego stylu życia
 Tworzenie platformy współpracy pomiędzy poszczególnymi oferentami.

UNIKALNOŚĆ 
OFERTY  / 
WYRÓŻNIKI

To, co będzie wyróżniać produkt gmin to szeroka gama możliwości uprawiania 
różnych form turystyki  aktywnej. Z tych form rekreacji będą mogli  korzystać 
turyści różnych grup wiekowych, propozycje będą zróżnicowane pod względem 
stopnia trudności, zaawansowania, kondycji uczestników, turystów. Z tej oferty 
skorzystać mogą zarówno dorośli, młodzież jak i dzieci, zarówno amatorzy jak 
i  specjaliści  w  danej  dyscyplinie.  W  znacznym  stopniu  zagospodarowanie 
szlaków  turystyki  pieszej,  rowerowej,  wytyczenie  nowych  tras  wpłynie  na 
rozwój tych dyscyplin. 

Projekt 3.2 Dokończenie ścieżki  rowerowej  wzdłuż  lotniska  w  kierunku 
Mąchocic

Źródła dofinansowania

1) Regionalny Program Operacyjny - RPOWŚ
Oś Priorytetowa nr 3 Podniesienie jakości systemu 
komunikacyjnego regionu
Działanie 3.2. Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW

Obszar realizacji 
projektu

Obszar wiejski

Miejsce realizacji 
projektu

Miejscowość: Masłów – gmina Masłów

Numer i nazwa kategorii 
interwencji

24 - Ścieżki rowerowe

Przewidywany okres 
realizacji
(podać kwartał i rok)

Rozpoczęcie Zakończenie

Do końca  2008

B)  KRÓTKI OPIS PROJEKTU
B. 1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
Gmina Masłów w roku 2006 zrealizowała I etap budowy ciągu pieszo-rowerowego z Masłowa 
Pierwszego  w  kierunku  Mąchocic  Kapitulnych.  Zbudowano  wtedy  350  mb  ciągu  pieszo 
-rowerowego na odcinku od Urzędu Gminy do drogi wojewódzkiej nr 745
B. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Ciąg  usytuowany  jest  na  obszarze  o  rozwijającej  się  funkcji  rekreacyjnej  (lotnisko  sportowo 
-rekreacyjne  w  Masłowie  I,  unikatowe  walory  krajobrazowe  –  widok  na  Pasmo  Masłowskie 
i Klonowskie, możliwości rozwoju agroturystyki, bliskość północnych dzielnic mieszkaniowych str. 27



aglomeracji kieleckiej – 4 km). Już w chwili obecnej w sezonie letnim droga województwa jest 
wręcz „zakorkowana” turystami na rowerach.
B. 3 Przedmiot projektu
Przedmiotem  projektu  jest  dokończenie  ścieżki  rowerowej  (a  precyzyjniej  ciągu  pieszo-
rowerowego) wzdłuż lotniska w kierunku Mąchocic o długości ok. 1482 mb. Wzdłuż całego tego 
odcinka drogowego zostanie  wykonany chodnik (1482 mb) wraz z krawężnikami i obrzeżami 
W ramach inwestycji  zostanie  wykonany bezkolizyjny  z  drogą  ciąg  pieszo-rowerowy. Ścieżka 
poprowadzona  będzie  po  krawędzi  drogi  wojewódzkiej  nr  745 i  przylegać  będzie  do  terenów 
lotniska w Masłowie Pierwszym. Na odcinku początkowym 3,5 m ciąg pieszo-rowerowy posiadać 
będzie odwodnienie korytkiem o szer. 0,5 m z wpustami deszczowymi, zabezpieczające go przed 
napływem wód opadowych z części przyległego terenu lotniska. Na km 0+606 zaprojektowane jest 
poszerzenie  ciągu  pieszo  –  rowerowego  do  szerokości  5,5  m.  Na  części  tej  przewidziano 
lokalizacje  ławek,  stojaków  rowerowych  i  koszów  na  śmieci.  Na  dalszym  odcinku  nie 
przewidujecie  korytek  i  odwodnienia.  Konstrukcja  nawierzchni  mieć  będzie  podbudowę 
z  kruszywa  stabilizowanego   mechanicznie  oraz  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  gr.  6  cm, 
z rozdzieleniem ciągu pieszego chodnika i ścieżki rowerowej zróżnicowaniem kolorów.

C) WARTOŚĆ CAŁKOWITA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (PLN)

Wartość Procent
Zakładana wartość całkowita 610 000 100%
Zakładane dofinansowania 457 500 75 %
Zakładany wkład własny 152 500 25 %
Inne źródła finansowania - -

D) UZYSKANIE GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ:

Dokumentacja posiadana
•   Projekty budowlane wraz z projektami wykonawczymi i niezbędnymi dokumentami 
potrzebnymi do realizacji zadania – opracowane w 2006 r. 
•   Prawo do dysponowania gruntami własność komunalna (pozyskane od lotniska)
•   Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót - Decyzja 346-2007 Starostwo Powiatowe w  
      Kielcach

Projekt 3.3 Budowa zalewu w Dolinie Marczakowej jako obiektu turystycznego 
i zbiornika retencyjnego

Numer i nazwa osi 
priorytetowej oraz 
działania w ramach 
którego składany jest 
projekt

Oś  Priorytetowa  nr  4 Rozwój  infrastruktury  ochrony  środowiska 
i energetycznej
Działanie  4.1 Rozwój  regionalnej  infrastruktury  ochrony  środowiska 
i energetycznej

Obszar realizacji 
projektu

Obszar wiejski

Miejsce realizacji Miejscowość: Dolina Marczakowa – gmina Masłów
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projektu

Numer i nazwa 
kategorii interwencji

54 –  Inne  działania  na  rzecz  ochrony  środowiska  i  zapobiegania 
zagrożeniom
57 – Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Przewidywany okres 
realizacji

Rozpoczęcie Realizacja 
2 lata

B)  KRÓTKI OPIS PROJEKTU
B. 1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
Obszar zajęty pod zbiornik i  obiekty towarzyszące  stanowią zadrzewione  i  zakrzaczone użytki 
zielone, stanowiące tereny o niskim wykorzystaniu, tereny zalewowe. Ww. tereny stanowią część 
obszaru  Doliny  Wilkowskiej,  jednej  z  najbardziej  malowniczych  w  Górach  Świętokrzyskich, 
a położone są pomiędzy Pasmem Masłowskim a Pasmem Klonowskim. Przedmiotowy zbiornik 
retencyjny będzie położony na obszarze sołectwa: Dolina Marczakowa
B. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Lokalizacja zbiornika umożliwi idealne wykorzystanie terenów zalewowych pod kątem retencji. 
Umożliwi mieszkańcom oraz turystom podróżującym szlakami turystycznymi łatwiejszy i mniej 
czasochłonny dostęp do rekreacji i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Jednym 
z priorytetów rozwoju Gminy Masłów jest rozwój turystyki.  Gmina położona jest w centralnej 
części woj. świętokrzyskiego, w sąsiedztwie Kielc. Dobrze rozwinięta sieć dróg i bliskość miasta 
czynią gminę szczególnie atrakcyjną. Z każdego miejsca w gminie jedzie się do centrum Kielc nie 
dłużej  niż  20  minut.  Korzystne  położenie  Masłowa  pozwala  w  ciągu  2  godzin  dojechać  do 
Warszawy, Łodzi, Lublina; podróż do Krakowa zajmie tylko 1,5 godziny. Atrakcyjne położenie 
gminy  powoduje,  że  jest  ona  naturalnym  zapleczem  rekreacyjnym  dla  Kielc,  ale  także  dla 
mieszkańców  Warszawy,  Łodzi  i  Śląska.  Budowa  zbiornika  wodnego  może  stać  czynnikiem 
stymulującym rozwój turystyki  w Gminie.  W ten sposób można będzie  wykorzystać  istniejący 
potencjał przyrodniczo-krajobrazowy i kulturowy Gminy. Ponadto obszary podgórskie zagrożone 
są częściej powodziami, a wybudowany zbiornik położony byłby między 2 pasmami górskimi.
B. 3 Przedmiot projektu
Przedmiotem ww. kompleksowego projektu jest budowa zalewu na rzece Lubrzance w Dolinie 
Marczakowej  i  Podwiśniówce  Łąkach  jako  obiektu  turystycznego  i  zbiornika  retencyjnego 
o powierzchni 23 ha wraz z infrastrukturą drogowo-parkingową. W czaszy zbiornika przy rzędnej 
normalnego  piętrzenia  302  m.n.p.m.  zmagazynuje  się  ok.  345  000m3 wody.  Istotną  częścią 
projektu będzie przebudowa dróg w obrębie zbiornika. Łączna długość dróg do przebudowy 2,6 
km. Ponadto planuje się zarezerwowanie miejsca o pow. 3 ha na parking dla samochodów.

C) WARTOŚĆ CAŁKOWITA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (PLN)

Wartość Procent
Zakładana wartość całkowita 4 700 000 100%
Zakładane dofinansowania 3 525 000 75%
Zakładany wkład własny 1 175 000 25%
Inne źródła finansowania - -

D) UZYSKANIE GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ:
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Posiadane dokumenty:
•   Opracowana koncepcja budowy zbiornika z grudnia 2004

Dokumenty pozostające do opracowania 
•   Projekty budowlane.
•   Studium Wykonalności Inwestycji
•   Raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko
•   Projekty Wykonawcze
•   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
•   Pozwolenie na budowę 

Projekt 3.4 Powołanie lobby gospodarczego 

Cele ogólne: Utworzenie organizacji ma celu możliwość wpływania przedstawicieli lokalnego 
biznesu  na  kreowanie  polityki  rozwoju  gospodarczego  w  gminie.  Poprzez 
powstałą  strukturę  będzie  również  łatwiej  realizować  opracowaną  wspólnie 
z samorządem strategię i modyfikować zadania do aktualnych potrzeb.

Cele 
szczegółowe

♦ Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
♦ Opracowanie  wspólnego  programu  wynikającego  z  potrzeb  i  możliwości 

lokalnych, przy maksymalnym zaangażowaniu lokalnego potencjału
♦ Możliwość wyłonienia przedstawiciela ze sfery biznesu, który znajdzie się 

w  strukturze  nowej  tworzącej  się  organizacji  (podmiotu)  wpierającego 
rozwój regionalny (Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - CRP)

♦ Pomoc dla władz samorządowych w rozstrzyganiu kwestii dotyczących sfery 
biznesu

Proponowane 
działania

1. Doprowadzenie do spotkania ludzi ze sfery lokalnego biznesu (np. party dla 
przedsiębiorców w gminie)

a) Prezentacja strategii rozwoju gminy
b) Stworzenie  w  UG  „okienka  dla  przedsiębiorcy”  gdzie  będzie  można  się 

dowiedzieć o rodzajach i formach wsparcia MSP w ramach Programów UE
c) Wyłonienie  przedstawicieli,  którzy  będą  odpowiedzialni  za  stronę 

organizacyjną 
d) Wybranie  formy  organizacyjno  –  prawnej  (organizacja  formalna  bądź 

nieformalna np. Klub Przedsiębiorców współpracująca z NGO lub działająca 
w ramach istniejących NGO, np. „Partnerstwo i Rozwój” czy Lokalna Grupa 
Działania) 

2. Ukonstytuowanie się i wybranie delegatów do CRP
3. Opracowanie planu pracy

Wdrażanie Inicjator – Urząd Gminy
Partner wiodący – NGO, w dalszym etapie może być CRP

Beneficjent: Przedstawiciele lokalnego biznesu

Środki 
działania:

 Wsparcie organizacyjne ze strony Urzędu (zaproszenie, sala, koszt obsługi)
 Zaangażowanie organizacyjne strony przyjmującej
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Zadanie 3.5 Wykorzystanie inicjatyw wykazanych w ZSROW-BBM
Cele ogólne Uruchomienie zadań wspierających realizację ZSROW-BBM
Cele 
szczegółowe

Pobudzenie  wzrostu  zainteresowania  kielczan  i  turystów  zewnętrznych 
ciekawymi  organizowanymi  imprezami poprzez wytworzenie  swoistego rynku 
produktów o wysokim stopniu atrakcyjności

Proponowane 
działania

3.3.1. Promocja  i  poszukiwanie  wykorzystania  powstałych  i  tworzonych 
obiektów o charakterze publicznym, funkcjonujących w obszarze kultury, 
turystyki i edukacji

3.3.2. Przygotowanie  projektu  edukacyjnego,  polegającego  na  stworzeniu  na 
bazie  młodzieży  szkolnej  w  gminie  osób  współpracujących 
z  gospodarstwami  agroturystycznymi  oraz  siecią  ośrodków 
wypoczynkowych, do świadczenia usług w charakterze przewodnika po 
regionie,  w  tym  w  szczególności  wykorzystującego  wiadomości 
o  lokalnych  walorach  kulturowych,  historycznych  i  przyrodniczych  – 
projekt pt. „Opowiadacz dla turysty w zasięgu ręki”

3.3.3. Integracja  sektora  usług  turystycznych  i  gastronomicznych  w  celu 
wywołania popytu na rynku usług turystycznych i wykreowania projektu 
pn. „Wesele Ludowe”

   
Środki wsparcia 
dla 3.3.2.

Projekt może być wsparty w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” 
lub  przy  odpowiednim  sformułowaniu  celu  i  dostosowaniu  projektu  do 
wymaganych  celów –  może  być  przedmiotem wsparcia  w ramach  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Środki wsparcia 
dla 3.3.3.

Projekt  pn.  „Wesele  Ludowe” jest  inicjatywą  która  powinna  funkcjonować 
w oparciu o komercyjne zasady działalności. Wsparcia wymaga jedynie na etapie 
organizacji i promocji. Projekt zakłada funkcjonowanie znanego, wytypowanego 
miejsca  (z  dobrą  lokalizacją  i  dojazdem  szczególnie  od  strony  Kielc).  Dla 
przykładu można tu rozważać np. funkcjonujący Szklany Dom                 i teren 
otaczający. W takim miejscu z dobrym zapleczem gastronomicznym mogłyby w 
sezonie  turystycznym  –  głównie  wakacje  odbywać  imprezy  polegające  na 
odtwarzaniu tradycyjnego obrządku weselnego z jednoczesnym włączaniu w tą 
imprezę  widzów.  W  dalszej  perspektywie  można  by  było  organizować 
prawdziwe  wesela  również  włączając  w  to  komercyjnie  widzów.  Zasadą 
funkcjonowania  projektu  byłaby  pełna  współpraca  Zespołów  i  Orkiestr 
Ludowych, których zadaniem byłaby odpowiednia oferta kulturalna z osobami 
prowadzącymi  w  otoczeniu  placu  weselnego  obiekty  gastronomiczne 
i noclegowe, których zadaniem byłoby głownie świadczenie odpowiedniej ofert 
gastronomicznej  w  oparciu  o  tradycyjną  kuchnię.  Widzowie  przyjeżdżający 
z Kielc i turyści odwiedzający region widowisko, typu tańce muzyka na placu 
mieliby  bezpłatnie  zasiadając  przy  stolikach  i  zamawiając  odpowiednie 
produkty.  Zadaniem  zespołów  artystycznych  byłoby  wciąganie  widzów  do 
aktywnej zabawy, np. zbiorowej nauki tańca, śpiewu itp. Udział w odtwarzaniu 
uroczystości  weselnych  wiązałby  się  z  uiszczeniem  odpowiedniej  opłaty  za 
bilety wstępu. Przy założeniu rozwijania współpracy międzynarodowej  można 
byłoby  pokazywać  obrzędy  weselne  (bądź  inne)  w  różnych  wydaniach 
kulturowych i narodowościowych.  Dochody ze sprzedaży komercyjnej  byłyby 
wówczas dzielone na wszystkich zaangażowanych organizatorów. 
Autorzy projektu nadmieniają, że podobny projekt funkcjonuje na Krecie w małej  
górskiej  mieścinie  „Mohos”  oddalonej  od  najbliższego  morskiego  ośrodka 
wypoczynkowego o ok.  20 km, do której  w weekendy tylko  w celu udziału w  
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zabawie na ryneczku zjeżdżają całe rzesze turystów. 
Projekt  wymaga  na  pierwszym  etapie  bardzo  dużego  zaangażowania 
organizacyjnego, dlatego wydaje się trudny do zrealizowania, ponadto wymaga 
wzajemnego zrozumienia i współpracy osób prowadzących. Biorąc jednak  pod 
uwagę  szereg  aspektów,  które  przy  okazji  jego  realizacji  mogą  być 
wypromowane – wydaje się być realnym instrumentem promocji gminy. 

4. ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 4.  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY

Zastosowane  środki  i  działania  będą  zmierzać  do  kreowania  warunków  koniecznych  do 
wykorzystania  szans  związanych  z  lokalizacją  gminy  obok  miasta  wojewódzkiego,  przy 
jednoczesnym  zachowaniu  równowagi  pomiędzy  zmieniająca  się  sytuacją 
w zagospodarowaniu przestrzennym a warunkami  życia  mieszkańców.  Aby temu sprostać 
planowane jest uzyskanie następujących celów: 

⇒  Wytyczenie  strategicznych  obszarów  rozwojowych  na  terenach  planowanego 
przebiegu nowych dróg 

⇒  Wypracowanie  zgodnego  poglądu  na  rozwiązanie  ponadregionalnego  układu 
komunikacyjnego na styku z Kielcami

Powyższy stan będzie  możliwy do uzyskania  poprzez  realizację  następujących  działań 
operacyjnych: 

1. Realizacja  zadań  wskazanych  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, w tym sukcesywne opracowywanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wypracowanie  systemu  (programu)  umożliwiającego  funkcjonowanie  w symbiozie 
przedsiębiorczości z osadnictwem z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju 
w tym zakresie. 

 3.   Wyznaczenie perspektywicznych obszarów (stref) działalności gospodarczej. 

5. Opracowanie Planu Komunikacji Gminy z uwzględnieniem przebiegu nowych dróg 
i planami komunikacyjnymi miasta Kielce. 

6. Przygotowanie gminy do przeprowadzenia gazyfikacja gminy. 

7. Opracowanie  wspólnie  z  sąsiednimi  gminami,  w  tym  z  Kielcami  Planu  Ruchu 
Drogowego,  uwzględniającego  nowy przebieg  dróg  w gminie  i  pozwalającego  na 
zmniejszenie natężenia ruchu w obszarach newralgicznych. 

8. Opracowanie  i  wdrożenie  programu   mającego  na  celu  wykorzystanie  atutów 
lotniska, zaistniałych po jego rozbudowie. 

9. Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji w ramach funduszy UE

Jednym z  obszarów istotnych  w kształtowaniu  przestrzeni  gminy są  inwestycje  drogowe. 
Poniżej zostały przedstawione niektóre z przedsięwzięć, które wpisują się w proces projektów 
do realizacji w ramach Funduszy Strukturalnych.
Projekt 4.1 Budowa  drogi  gminnej  na  odcinku  ul.  Dębowej,  Granicznej, 
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Miodowej jako drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej 745

Projekt przygotowywany 
w ramach RPOWŚ

Oś Priorytetowa nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego 
regionu
Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 
komunikacyjnej

Obszar realizacji 
projektu

Obszar wiejski

Miejsce realizacji 
projektu

Miejscowości: Masłów I, Wola Kopcowa – gmina Masłów

Numer i nazwa kategorii 
interwencji

23 - Drogi regionalne i lokalne

Przewidywany okres 
realizacji
(podać kwartał i rok)

Rozpoczęcie Czas realizacji 

 2008 1 rok

B)  KRÓTKI OPIS PROJEKTU
B. 1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
W roku 2006  opracowana została  koncepcja  na  odcinku ul.  Dębowej,  Granicznej,  Miodowej 
i Foliowej w Woli Kopcowej i Masłowie I jako drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej 745, na 
odcinku od km 0+000 do km 2+036 oraz 0+000 do km 0+515 (łącznie 2.551 m). Inwestycja jest 
konieczna ze względu na stan nawierzchni, tworzenie nowych terenów budowlanych w jej pobliżu, 
konieczność  zapewnienia  lepszej  komunikacji  dla  mieszkańców  z  Kielcami  i  centrum  Gminy 
Masłów oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego.
B. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Powyższa droga spełnia ważną rolę w komunikacji gminy, ponieważ łączy drogi w 2 sołectwach: 
drogę wojewódzką przy lotnisku w Masłowie Pierwszym z drogą gminną w  Woli  Kopcowej. 
Realizacja  drogi  spowoduje  skomunikowanie   i  dalsze  zurbanizowanie  przyległych  do  drogi 
terenów, wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pyłowego.
Mieszkańcy z tego osiedla będą mieli ułatwiony dojazd do szkół oraz do pracy na terenie gminy 
Masłów  i  powiatu  kieleckiego.  Poprawią  się  perspektywy  rozwoju  dla  lokalnych  podmiotów 
gospodarczych, nastąpi redukcja kosztów ich działalności (k. transportu) oraz powstaną warunki 
do zakładania kolejnych podmiotów gospodarczych.
B. 3 Przedmiot projektu
Przedmiotem  projektu  jest  budowa  drogi  gminnej  o  długości  2.551  mb  na  odcinku  od  drogi 
gminnej  nr  0312T  do  granicy  gminy  i  na  odcinku  od  drogi  gminnej  nr  0312T  w  kierunku 
północnym. Wzdłuż całego tego odcinka drogowego zostaną również wykonane zjazdy do posesji. 
W  ramach  inwestycji  zostanie  przebudowanych  5  skrzyżowań.   Szerokość  drogi  –  5,0  m 
a  szerokość  pasa  drogowego  (z  poboczami  i  rowami)  wyniesie  -  min.  12,0  m.  Dodatkowym 
efektem inwestycji będzie skrócenie średniego czasu przejazdu na tym odcinku.

C) WARTOŚĆ CAŁKOWITA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (PLN)

Wartość Procent
Zakładana wartość całkowita 2 500 000 100%
Zakładane dofinansowania 1 875 000 75%
Zakładany wkład własny 625 000 25%
Inne źródła finansowania - -
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D) UZYSKANIE GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ:

Na powyższy zakres w 2006 r. opracowana została koncepcja budowy, na odcinku od km 
0+000 do km 2+036 oraz 0+000 do km 0+515 (łącznie 2.551 m)

Dokumenty pozostające do opracowania 
•   Projekty budowlane –II kw. 2008 r.
•   Studium Wykonalności Inwestycji – II kw. 2008
•   Raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko – II kw. 2008
•   Projekty Wykonawcze – do końca 2008 
•   Prawo do dysponowania gruntami - w chwili obecnej prowadzona jest korespondencja 
z  właścicielami  przyległych  gruntów  w  sprawie  nieodpłatnego  pozyskania  gruntów 
przeznaczonych pod budowę drogi zgodnie z opracowaną koncepcją
•   Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót – do końca roku

Projekt 4.2 Budowa drogi  gminnej w Domaszowicach na górce w kierunku 
Ciekockiej i w kierunku północnym

Zgodność z RPOWŚ

Oś Priorytetowa nr 3 Podniesienie jakości systemu 
komunikacyjnego regionu
Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 
komunikacyjnej

Obszar realizacji 
projektu

Obszar wiejski

Miejsce realizacji 
projektu

Miejscowość: Domaszowice – gmina Masłów

Numer i nazwa kategorii 
interwencji

23 - Drogi regionalne i lokalne

Przewidywany okres 
realizacji
(podać kwartał i rok)

Rozpoczęcie Czas realizacji

II kw. 2008 1 rok

B)  KRÓTKI OPIS PROJEKTU
B. 1 Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
W miejscu przyszłej inwestycji będącej przedmiotem projektu istnieje w msc. Domaszowice droga 
o nawierzchni gruntowej ubitej podsypana tłuczniem. Jej stan jest słabej jakości. Bardzo duża ilość 
budynków jednorodzinnych.  Na dzień dzisiejszy tereny przyległe  mają doprowadzone:  energię, 
wodę  i  kanalizację.  Istnieje  szansa  rozwoju  budownictwa  jednorodzinnego  i  poprawy 
infrastruktury komunikacyjnej na sąsiednich terenach. Warunkiem koniecznym jest wybudowanie 
drogi o standardzie drogi gminnej.
B. 2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Dzięki inwestycji nastąpi wyraźna poprawa komunikacji wewnątrz rozwijającego się osiedla oraz 
lepsze połączenie  jego z Kielcami  i  z Masłowem dzięki  połączeniu  z drogą gminną nr 0312T 
Domaszowice-Masłów. Mieszkańcy z tego osiedla będą mieli ułatwiony dojazd do szkół oraz do 
pracy na terenie  gminy Masłów i  powiatu kieleckiego.  Poprawią się  perspektywy rozwoju dla 
lokalnych  podmiotów gospodarczych,  nastąpi  redukcja  kosztów ich działalności  (k.  transportu) 
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oraz powstaną warunki do zakładania kolejnych podmiotów gospodarczych.
B. 3 Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 750 mb na odcinku od drogi gminnej 
nr 0312T do granicy gminy i  na odcinku od drogi  gminnej  nr 0312T w kierunku północnym. 
Wzdłuż  całego  tego  odcinka  drogowego  zostanie  również  wykonany  chodnik  (750  mb)  wraz 
z  krawężnikami, obrzeżami i zjazdami do posesji. W ramach inwestycji zostanie przebudowane 
jedno skrzyżowanie. Dodatkowym efektem inwestycji będzie skrócenie średniego czasu przejazdu 
na tym odcinku.

C) WARTOŚĆ CAŁKOWITA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (PLN)

Wartość Procent
Zakładana wartość całkowita 1 000 000 100%
Zakładane dofinansowania 750 000 75%
Zakładany wkład własny 250 000 25%
Inne źródła finansowania 

D) UZYSKANIE GOTOWOŚCI DOKUMENTACYJNEJ:

Dokumenty pozostające do opracowania 
•   Projekty budowlane – w trakcie opracowania
•   Studium Wykonalności Inwestycji – II kw. 2008
•   Raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko – II kw. 2008
•   Projekty Wykonawcze – do końca 2008 
•   Prawo do dysponowania gruntami 
•   Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie robót – do końca roku
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5.  ZADANIA PRZEWIDZIANE DLA CELU 5.

  ŁAD INSTYTUCJONALNY I ŁAD W ZARZĄDZANIU

Zastosowane  środki  i  działania  będą  zmierzać  do  stwarzania  lepszych  warunków 
funkcjonowania  Urzędu  Gminy,  który  w  swoich  strukturach  będzie  miał  fachowców 
zajmujących  się  programowaniem i  wypracowaniem konkretnych  rozwiązań.  Dzięki  temu 
możliwe będzie osiągnięcie celu: 

⇒  Uzyskanie odpowiedniego poziomu pozyskiwania środków pomocowych

Powyższy  stan  będzie  możliwy  do  uzyskania  poprzez  realizację  następujących  zadań 
operacyjnych: 
1. Przygotowanie Urzędu Gminy do pełnienia roli beneficjenta Funduszy UE (uzyskanie 

gotowości wdrożeniowej projektu, wdrażanie i rozliczanie, prowadzenie monitoringu, 
ewaluacja).

2. Wykorzystanie  wiedzy  i  możliwości  działających  organizacji  pozarządowych 
w aplikowaniu o środki i ich wykorzystaniu.

3. Utworzenie  pozarządowej  organizacji  działającej  na  rzecz  realizacji  i  promocji 
strategii zrównoważonego rozwoju gminy

4. Wzmacnianie  pozycji  organizacji  pozarządowych,  w  tym  organizacji  pożytku 
publicznego oraz jednostek organizacyjnych gminy w kreowaniu rozwoju gminy.

5. Zapewnienie  funkcjonowania  instytucji  (podmiotu)  wyposażonej  w  narzędzia 
i instrumenty prewencyjne w obszarze ochrona środowiska naturalnego.

6. Udział  gminy  w  różnego  rodzaju  projektach  UE promujących  nowe  rozwiązania 
i dobre praktyki.

7. Sukcesywne przygotowywanie  projektów do realizacji w ramach funduszy UE.

6. POZOSTAŁE ZADANIA   

Pozostałe  zadania  będą  zbieżne  z  zadaniami  omówionymi  w Planie  Operacyjno  – 
Zadaniowym i będą przede wszystkim realizować następujące cele

 PRZEZWYCIĘŻANIE UBÓSTWA I SPADEK BEZROBOCIA
 POLEPSZENIE WARUNKÓW SPOŁECZNYCH ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
 PODWYŻSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA GMINĄ

Cele  te  będą  do  osiągnięcia  w  dłuższym  okresie  czasu  i  będą  wynikiem  rezultatów 
uzyskanych poprzez realizację zadań dotyczących celów wcześniejszych.
Szczególnie  dużą  rolę  przypisuje  się  w tym wypadku  powołaniu podmiotu  wspierającego 
rozwój gospodarczy. Również w zarządzaniu gminą rola takiego podmiotu będzie znacząca. 
Działalność  CRP  umożliwi  realizowanie  programów  oświatowych  i  edukacyjnych 
i promujących MŚP nakierowanych na realizację założonych celów.  
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Kolejną  istotna  sprawą  jest  to  aby  w  gminie  wyłoniła  się  aktywna  grupa  np.  Rady 
Programowej Strategii Rozwoju, która powinna mieć wpływ na realizację zadań wskazanych 
w strategii oraz uczestniczyć w dalszych działaniach związanych z programowaniem rozwoju 
gminy.  Aby to było możliwe należy również wziąć pod uwagę następujące zadania:
- prowadzenie monitoringu osiągania założonych celów i oceny postępu realizacji  zadań 

oraz efektów końcowych
- aktualizacja  zadań  przewidzianych  w  ramach  realizacji  strategii,  gdy  zmieniają  się 

uwarunkowania, lub kolejne zadania zostały zrealizowane
- prowadzenie weryfikacji
- prowadzenie oceny realizacji strategii oraz oceny osób i jednostek odpowiedzialnych

Należy zatem przewidzieć w kolejnych latach odpowiednie koszty związane z prowadzeniem 
przynajmniej raz w roku aktualizacji strategii oraz prowadzeniem monitoringu. 
W spotkaniach  aktualizacyjnych  strategii  powinni  również  brać  udział  eksperci  biorący 
udział w jej opracowaniu, którzy na odrębne zamówienie lub na zasadzie stałej współpracy  
będą uczestniczyć przy jej modelowaniu do bieżących potrzeb oraz pomogą określić dalszy  
program działań.

W celu umożliwienia poprawnego programowania w gminie (dopasowanie środków własnych 
i zinwentaryzowanie pozostałych źródeł do możliwości budżetu) proponuje się opracowanie 
dokładnego wieloletniego planu finansowego oraz wdrożenie budżetu zadaniowego.

Wdrożenie  budżetu  zadaniowego  dla  gminy  daje  w  dłuższym  okresie  korzyści  zarówno 
organizacyjne jak i finansowe. Jest to jednak procedura długotrwała i wymaga przeszkolenia 
z  zakresu  zasad  tworzenia  i  funkcjonowania  tego  systemu.  Do  realizacji  tego  zadania 
proponuje się skorzystanie z usług doświadczonego konsultanta, który pomoże przygotować 
taki budżet na pierwszy rok oraz dostarczy wiedzy technicznej, a także instrumentów (np. 
specjalny program komputerowy) do wdrożenia tego systemu.

BUDŻET ZADANIOWY, to:
⇒ jedno z najistotniejszych narzędzi zarządzania w gminie ukierunkowanego na osiąganie 

zaplanowanych celów,
⇒ dostarcza  informacji  o  kosztach  i  wskaźnikach  ekonomicznych  poszczególnych  usług 

finansowanych z budżetu,
⇒ zwiększa wiarygodność gminy w oczach kredytodawców,
⇒ poprawia terminowość realizacji zadań, bo realizatorzy są wcześniej przygotowani do ich 

wykonania,
⇒ pozwala lepiej decydować i skuteczniej nadzorować postępy, a co za tym idzie prowadzić 

skuteczną politykę kadrową,
⇒ znacznie  poprawia  postać  dokumentu  budżetowego  jako  narzędzia  komunikacji 

z mieszkańcami,
⇒ może  zostać  wprowadzony z  powodzeniem zarówno w dużym mieście  jak i  w małej 

gminie,
⇒ wymaga  więcej  pracy  oraz  staranniejszego  planowania  a  także  rejestracji  kosztów 

bezpośrednich  i  pośrednich  analizowanego  działania,  ale  przyczynia  się  do  znacznie 
efektywniejszego wydawania pieniędzy.
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Na funkcjonowanie i rozwój gminy stały wpływ ma planowanie strategiczne, czyli  proces, 
w  którym  gmina  świadomie  przewiduje  i  kontroluje  swój  rozwój.  To  umiejętność 
natychmiastowego  reagowania  na  zmiany  otoczenia.  W  procesie  tym  gminę  postrzegać 
należy, z jednej strony, jako zamkniętą całość, z drugiej zaś jako część systemu globalnego. 
Stały bowiem wpływ na prawidłowe funkcjonowanie  gminy ma jej  otoczenie  terytorialne 
i makroekonomiczne.
Celem opracowania planu operacyjno – zadaniowego, stanowiącego integralną część strategii 
układu lokalnego jest przygotowanie własnego dokumentu władzy lokalnej, dzięki któremu 
będzie  ona  mogła  racjonalnie  organizować  swoje przyszłe  działania.  Jest  krótkim opisem 
wizji i głównego obszaru przyszłych działań gminy. Wskazuje kierunki celów strategicznych, 
pełniąc funkcje motywacyjne i promocyjne.  Konkretyzuje  i formułuje efekty,  które gmina 
chce osiągnąć w przyszłości.

.
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	B. 3 Przedmiot projektu
	P L A N 
	OPERACYJNO - ZADANIOWY 
	Cele ogólne
	Środki działania
	Cele ogólne
	Cele ogólne
	Działania
	Cele ogólne
	Działania
	Oś Priorytetowa nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
	Działanie 5.3  Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego,
	                                   turystyki i sportu
	TŁO
	 OGÓLNE
	Zgodnie ze „Strategią kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020”, która stanowi wizję społeczeństwa informacyjnego po zakończeniu obowiązywania Strategii ePolska, na terenie Gminy Masłów proces informatyzacji będzie prowadzony w trzech obszarach:
	I.   Powszechności dostępu do usługi treści udostępnianych elektronicznie.
	II.  Tworzenia wartościowej oferty usług i treści dostępnych w Internecie.
	III. Zdolności ich wykorzystania.
	W obszarze pierwszym wyszczególniono działania poświęcone tworzeniu warunków dla powszechnego, taniego, bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Są to w szczególności:
	I.1 Internet szerokopasmowy w administracji publicznej 
	I.2 Internet szerokopasmowy dla szkół
	I.3 Infrastruktura dostępu dla wszystkich mieszkańców
	I.4 Infrastruktura dla nauki
	I.5 Bezpieczeństwo w sieci
	Potrzeba włączenia się  w Rozwój Dostępu do Szerokopasmowego Internetu wypływa wprost z przekonania o istotnej roli szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców i przedsiębiorców.
	CELE SZCZEGÓŁOWE
	Gmina Masłów włączy się czynnie w realizowany w obecnej chwili                          i kontynuowany w latach następnych projekt „e-świetokrzyskie”. 
	Projekt "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez ZPORR, umożliwia uruchomienie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, która zgodnie z zasadami przyznawania funduszy unijnych ma charakter otwarty. Dostęp do usług w sieci mają wszystkie grupy odbiorców: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, edukacyjne, firmy komercyjne oraz - za pośrednictwem lokalnych dostawców usług internetowych - użytkownicy indywidualni. 
	Korzyści dla mieszkańców regionu:
	Sieć radiowa zapewnia szybki, bezpieczny i niezawodny dostęp do Internetu firmom i instytucjom działającym w terenie gminy. Umożliwia im skorzystanie  z szerokiej oferty usług teleinformatycznych, m.in. z klasycznej telefonii PSTN oraz telefonii IP, usług sieci korporacyjnych czy dzierżawy łączy cyfrowych. 
	Powstała w ramach projektu infrastruktura telekomunikacyjna pozwala na zwiększenie zasięgu i poprawę jakości Internetu wykorzystywanego przez indywidualnych odbiorców, a także stwarza szczególną szansę dla tych, którzy do tej pory nie korzystali z podłączenia do Internetu. 
	Sieć "e-świętokrzyskie" to system ułatwiający wykorzystanie Internetu w pracy, w nauce, w kontaktach obywatela z urzędem i załatwianiu spraw administracyjnych. Nowoczesna szerokopasmowa sieć dostępowa służy promocji regionu, rozwojowi jego kultury i edukacji, wspiera dostęp do usług publicznych i przyczynia się do pobudzania lokalnych inicjatyw. 
	Gmina Masłów skorzysta z radiowej stacji bazowej zlokalizowanej w Kielcach  z której poprzez terminale abonenckie, sygnał będzie rozprowadzany do końcowych użytkowników za pośrednictwem WiFi, sieci LAN i innych. Dzięki promieniowi zasięgu stacji bazowej do 30 km około 95 proc. ogółu mieszkańców regionu znajdzie się w obszarze, na którym zadziała powstający system.
	Obecnie na terenie gminy działa kilku operatorów, którzy dostarczają usługę telefonii i dostępu do Internetu. Przoduje tu narodowy operator telekomunikacyjny TP S.A., który za pomocą łączy kablowych świadczy usługi telefoniczne a od kilku lat również dostępu do Internetu usługą ADSL (łącze asynchroniczne). Przy czym słaba jakość tej infrastruktury nie pozwala na uzyskanie dużej przepływności. W praktyce mieszańcy i firmy działające na terenie gminy i korzystające z łącz TP S.A. mogą korzystać z prędkości                    w zakresie od 128-1024kb/s. Co prawda jest to już zakres prędkości, które                 z definicji kwalifikują te prędkości do grupy łącz szerokopasmowych ale nie gwarantują takiej przepływności w obie strony (wysyłanie, pobieranie). Dodatkowym problemem dla łącz kablowych jest górzyste ukształtowanie terenu co powoduje trudności w doprowadzeniu takiej sieci do wszystkich mieszkańców gminy. Przykładem takim mogą być takie sołectwa jak: Brzezinki, Barcza, Dolina Marczakowa, Mąchocice Scholasteria gdzie usługa telefonii odbywa się drogą radiową, a wdzwanianie się do Internetu poprzez modemy nie pozwala uzyskać większych prędkości niż 56kb/s. Sama jakość połączeń telefonicznych pozostawia wiele do życzenia.
	Kolejni operatorzy to tzw. operatorzy sieci komórkowych, którzy obejmują swoim zasięgiem cały teren Gminy Masłów, ale na razie ich usługi związane               z szerokopasmowym dostępem do Internetu nie obejmują naszego regionu,                a dostęp o niskiej przepustowości jest bardzo drogi.
	Od kilku lat na terenie gminy działa operator prywatny NetCity, który buduje swoją własną sieć nadajników radiowych i świadczy usługi dostępu do Internetu w zakresie od 128-2048kb/s. Głównymi odbiorcami jego usług są mieszkańcy              i firmy, które nie posiadają bądź posiadają słabej jakości łącza TP.S.A. Od kilku miesięcy działa również drugi konkurent w zakresie dostępu radiowego do Internetu – firma IT Futura, która swoim zasięgiem na razie obejmuje 5 sołectw: Masłów, Wolę Kopcową, Domaszowice, Mąchocice, Ciekoty.
	Ze względu na bliskość położenia Masłowa obok Kielc i nadajnika  zlokalizowanego na kominie Elektrociepłowni Kielce, swoje działania na terenie gminy rozpoczął kolejny duży operator telekomunikacyjny firma Netia, która umożliwia dostęp do telefonii i Internetu drogą radiową w technologii WiMAX  o częstotliwości ok.3GHz.  Technologia ta wyróżnia się dużą jakością łącza               i stabilnością poprawnej pracy nawet w złych warunkach atmosferycznych. Przy czym operator ten na razie nie jest zainteresowany dalszym rozwojem swojej infrastruktury na terenie gminy Masłów. Obecnie skupił się jedynie na tych obszarach do których ma zasięg, czyli np. Domaszowice, część Woli Kopcowej  i Masłowa Pierwszego.
	W perspektywie najbliższych lat, biorąc pod uwagę obecny stan dostępu szerokopasmowego do Internetu należy:
	przyspieszyć budowę infrastruktury dostępu, przy czym Urząd Gminy nie powinien faworyzować żadnej konkretnej technologii ani ograniczać jej wyboru, powinien zapewnić operatorom otwarty dostęp do budowanej przez nich  infrastruktury, przy czym budowa ta powinna uwzględniać kwestie bezpieczeństwa danych przesyłanych droga elektroniczną oraz  ochronę zasobów użytkowników,
	zapewnić szerokopasmowy Internet dla urzędów, szkół, organizacji pozarządowych, świetlic wiejskich,  jednostek ochotniczej straży pożarnej 
	wspierać w dostępie przedsiębiorców, gospodarstwa agroturystyczne, mieszkańców i zarazem petentów gminnych urzędów,
	 tworzyć oferty informacji i usług, które będą decydować o atrakcyjności komunikacji elektronicznej np. usługi publiczne (eAdministracja), usługi medyczne, nauczanie na odległość (e-learning), handel elektroniczny                 (e-business),  tv i radio internetowe itp.
	zapewnić dostęp do publicznych zasobów danych on-line
	zapewnić otwartość w przyszłości na inne rozwiązania komunikacji społecznej jak np. naziemna i satelitarna telewizja cyfrowa.
	W ramach eAdministracji dostosowanie gminnych urzędów do projektu ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i zapewnienie takich usług elektronicznych jak:
	głosowanie przez portal internetowy
	umówienie wizyty lekarskiej
	pośrednictwo pracy
	wypożyczanie publikacji z biblioteki
	uzyskiwanie wymaganych dokumentów z urzędu stanu cywilnego
	obsługa forum publicznego
	obsługa dowodów osobistych
	rejestrację działalności gospodarczej
	przekazywanie danych statystycznych do GUS i inne
	modyfikacja strony internetowej BIP i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych,
	uzyskanie dostępu szerokopasmowego do Internetu z zewnętrzną klasą adresową,
	modyfikacja strony internetowej urzędu i przeniesienie do domeny: maslow.pl,
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