
SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011r. 
 

 1 

 
 przedstawiono na XIX sesji Rady Gminy Masłów z dn. 21 marca 2012r. pkt. 13 

 

GMINA MASŁÓW 
 

 

                                

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASŁÓW, marzec 2012 r. 



SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011r. 
 

 2 

 

Wstęp 

 

Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ) Rada Gminy 

Masłów Uchwałą Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011r. przyjęła „Roczny program 

współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”. Celem tego programu było 

efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy Masłów przy udziale organizacji pozarządowych. Cel ten został 

zrealizowany poprzez: 

1) określenie priorytetowych zadań publicznych, 

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, 

3) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych 

zadań publicznych, 

4) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, 

5) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie  

ich standardu, 

6) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej 

pracy wolontariuszy, 

7) zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne  

i terminowe wykorzystanie w/w zadań 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała według uchwalonego 

programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Masłów 

były objęte zadania publiczne w sferze: 

1) bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, 

2) profilaktyki, rehabilitacji i terapii uzależnień, 

3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

I. Formy współpracy w aspekcie finansowym (konkurs zgodnie z ustawą  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ):  

Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców z siedzibą w Kielcach  

powierzono realizację zadania polegającego na „organizacji wypoczynku letniego dla dzieci  

z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Masłów z zajęciami profilaktycznymi - kolonie”  

z przekazaną dotacją w wysokości 40.000,00zł. Zgodnie z umową nr 2/U/2011  

z dnia 13.06.2011 roku w ramach realizowanego zadania w okresie od  10.07 – 19.07.2011r.  
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65 dzieci wyjechało na kolonie w góry do miejscowości Zakopane: Ośrodek Wypoczynkowy 

„Świerk”. Podczas letniego wypoczynku profilaktycznymi zajęciami objęci byli wszyscy 

uczestnicy kolonii. Zajęcia przeprowadzone były w formie warsztatów grupowych, 

pogadanek, scenek rodzajowych, filmów i konkursów w wymiarze 2 godzin dziennie. Kadra 

kolonijna posiadała  uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych. Realizacja  

tego typu zajęć  pogłębiała znajomość zagadnień uzależnień oraz przemocy wśród dzieci  

i młodzieży. Umiejętności nabyte przez uczestników kolonii przyczynią  

się do ich właściwego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, w szkole  

oraz grupie rówieśniczej. Koszt pobytu  dziecka wyniósł – 615,38 zł. Turnus trwał  

9 dni. 

 

 II. Inne formy współpracy:  

1) Wydzierżawienie dla: „Caritas” Diecezji Kieleckiej na okres 10 lat nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Wiśniówce o powierzchni 954,76 m2  

z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia oddziału przedszkolnego oraz 

świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  

Nr XXVI/210/08 z 04-12-2008 roku.  Z dniem 31 lipca 2011r. rozwiązano w/wym. 

umowę- wypowiedzenie przez Caritas Diecezji Kieleckiej. 

2) Gminy Masłów współpracuje ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół 

Łysej Góry” z siedzibą w Bielinach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  

Nr XLII/358/06 z 27 kwietnia 2006r. w charakterze członka wspierającego. 

Z budżetu Gminy Masłów w 2011r. przekazano jednorazową składkę członkowską  

w wysokości  30.000,00zł. za okres 2011-2014. W ramach składki stowarzyszenie 

realizuje zadania na rzecz gminy: 

a) Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla obszaru gmin Bieliny, 

Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD);, 

b) Promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

c) Mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

d) Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych  

z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach,  

o których mowa w pkt a, 

e) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 
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f) Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie 

partnerów i  źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych, 

g) Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR  w zakresie  

przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację,  

w tym  z programów pomocowych, 

h) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, 

turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego  

i informacyjnego,  poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD  

i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną-artystyczną mieszkańców, 

aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu 

życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD, 

i)  Promocję idei integracji europejskiej w kraju i za granicą, 

j) Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie 

infrastruktury turystycznej, 

k) Promocję i organizację wolontariatu. 

 

W ramach działań osi IV Leader+ PROW 2007-2013, LGD jest również podmiotem 

udzielającym grantów w ramach: 

- małych projektów; 

- odnowy wsi; 

- różnicowania w kierunku działalności nierolniczej; 

- rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

W 2011r. Gmina wykorzystała z LGD 500.000,00zł. na adaptację poddasza Domu Ludowego 

z programu Odnowa Wsi., gmina złożyła również 4 projekty (w ramach  

małych projektów), które będą realizowane w 2012r. ok. 130.000 zł. 

3) Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego:- 

udział w projekcie kampania promocyjna woj. świętokrzyskiego: 

a) system informacji turystycznej, 

b) targi, 

c) działalność wydawnicza, 

d)  imprezy promocyjne, 

e) wizyty studyjne, 

f) badania wizerunkowe, 

g) inne projekty promocyjne 

składka roczna członkowska opłacona przez gminę w 2011r. wynosiła 3.850,00 zł. 

4) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Masłów uaktualniono bazę danych  

o organizacjach działających na terenie gminy w oparciu o przedłożone informacje  

i statuty organizacji.  
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5) W 2011r. odbyły się spotkania Komisji Konsultacyjnej w zakresie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, których głównym celem było ustalenie wzajemnych 

kierunków współpracy. Ponadto organizacje pozarządowe były informowane na bieżąco  

o możliwościach ubiegania się o środki pozabudżetowe z innych instytucji  

oraz o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów.  

6) Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach kontynuowało swoją działalność 

na terenie gminy Masłów jako organ prowadzący cztery punkty przedszkolne dla dzieci  

w wieku 3-5 lat.  Na zadanie to stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1.1. Projekt zatytułowano „Europejskie 

Przedszkola w Gminie Masłów”. Wkład własny gminy stanowi udostępnienie pomieszczeń 

dla funkcjonowania punktów przedszkolnych na potrzeby realizacji projektu.  

Opieką przedszkolną we wszystkich czterech punktach przedszkolnych objęto 109 dzieci 

zamieszkałych w gminie Masłów.   

7) Wójt Gminy Masłów, w roku 2011, przekazał dotację na prowadzenie - Punktu 

Przedszkolnego CARITAS w Wiśniówce. Na Punkt Przedszkolny z siedzibą  

w Wiśniówce 87 (budynek byłej szkoły podstawowej) przekazano kwotę – 14.654,54 zł.  

na 9 – oro dzieci z terenu gminy Masłów. Ponadto za okres listopad – grudzień 2011 roku 

przekazano kwotę   5.973,92 na 8-oro dzieci, z terenu gminy Masłów, uczęszczających  

do Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez CARITAS Diecezji Kieleckiej  

w Kajetanowie, w gminie Zagnańsk. Łącznie przekazano 20.628,46 zł. na 8-9 dzieci  

w roku 2011. 

8) Gmina Masłów przekazała kwotę 2.700,00 zł. dla Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego 

w Kielcach na wsparcie funduszu stypendialnego im. Andrzeja Radka. W roku 2011 

stypendia – nagrody im. literackiej postaci z powieści „Syzyfowe prace” Stefana 

Żeromskiego – otrzymały 2 uczennice z terenu gminy Masłów (z Brzezinek i Barczy). 

9) Gmina Masłów przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu plastycznego  

dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci  

z pomocą”. Organizatorem konkursu był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 

oraz Wojewoda Świętokrzyski. Na etapie gminnym organizatorem była Gminna Straż 

Pożarna w Masłowie oraz Wójt Gminy Masłów. Celem konkursu było uświadomienie 

dzieciom i młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby. 

Pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. 

Do konkursu przystąpiło 51 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych na terenie 

gminy Masłów. Finał etapu gminnego odbył się w Centrum Szkolenia Drużyn 

Młodzieżowych w Mąchocicach Kapitulnych. Zorganizowano dowóz dzieci. Gminna Straż 

Pożarna zapewniła atrakcje dzieciom. Na żywo dzieciom zaprezentowano pojazdy 

strażackie - gminny oraz wyspecjalizowany pojazd z Kielc. Wszystkie dzieci otrzymały 

upominki zaś autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe,  

na łączną wartość 900,00 złotych.  
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10) W dniach 14.07 – 23.07.2011 Gmina Masłów (Urząd Gminy Masłów, Gminna Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Masłowie, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-

Scholasterii) była współorganizatorem organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej 

półkolonii skierowanych do dzieci rolników. W półkoloniach uczestniczyło 61 dzieci  

z terenu Gminy Masłów. Wkład Komisji w wysokości 3 200,00 zł obejmował realizację 

programów profilaktycznych oraz dowóz dzieci na zajęcia z terenu Gminy Masłów. Dzięki 

realizacji programu profilaktycznego udało się dodatkowo dotrzeć z działaniami 

profilaktyki do młodzieży przebywającej na półkoloniach. Ponadto koloniści uczestniczyli 

w zajęciach przygotowujących ich do udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach, 

a także spotkali się z przedstawicielem policji w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa 

drogowego. Omówili również sposoby zapobiegania kradzieży. Wszyscy chętni sprawdzili 

swoje umiejętności manualne, tworząc zgodne z kulturą regionu wycinanki i kwiaty  

z bibuły. Każdego dnia dzieci miały zapewniony ciepły posiłek, prowiant na wycieczki  

oraz napoje.   

11) W dniu 18 sierpnia 2011r. Gmina Masłów podpisała porozumienie z Caritas Kielecka 

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach w zakresie zasady współpracy Gminy  

i Centrum przy realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r.  

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143 z póź. zm.) w odniesieniu 

do beneficjentów zamieszkujących na terenie Gminy. W ramach zawartego porozumienia: 

 Centrum realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników 

skierowanych i zakwalifikowanych do programu, zapewniając im: 

1. bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony 

indywidualnej, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich  

2. korzystanie z pomocy indywidualnej oraz terapii grupowej 

3. pomoc socjalną oraz psychologiczną 

4. możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego 

5. wydawanie nieodpłatnie jednego posiłku dziennie 

6. wypłatę świadczenia integracyjnego oraz pozostałych usług w ramach 

reintegracji społecznej i zawodowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 

13 czerwca 2003   o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003r., nr 122, poz. 1143 

z póź. zm.) i Regulaminie Centrum. 

Gmina zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby zgodnie z Ustawą  

z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), którym wydała opinie kierujące  

do uczestnictwa w zajęciach w Centrum zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym  

z dnia 13.06.2003r. (Dz. U. z 2003r., nr 122, 1143 z późniejszymi zmianami). Koszt  
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ze strony Gminy od jednego uczestnika realizującego Indywidualny Program 

Zatrudnienia Socjalnego wynosi 39,96 zł. miesięcznie. 

12) W dniu 27 maja 2011r. zostało podpisane porozumienie o współpracy na 2011r.  

z Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta w Kielcach z siedzibą Kielce ul. Sienna 5, 

którego celem jest udzielenie schronienia dla bezdomnych  

z terenu Gminy Masłów. W 2011r. wydatki wynosiły 12.120,00zł. dla 5 osób, 660 

świadczeń. 

13) W marcu 2011r. Urząd Gminy Masłów przystąpił do bezkosztowego partnerstwa  

na rzecz ekonomii społecznej, której zakładanym celem działania jest wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej oraz instytucjonalne wsparcie systemu dla rozwoju 

ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi podmiotów 

społecznych w Gminach Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsze partnerstwo związane 

jest z realizacja projektu Unijnego pn.”Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy” 

realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  

w Kielcach oraz Fundację „Regionalis” z siedzibą w Kielcach. Okres realizacji Projektu 

marzec 2011r. do października 2012r. 

14) W dniu 07 września 2011r. podpisana została umowa nr 4/S/2011 na dotację celową 

pomiędzy Gminą Masłów, a Klubem Sportowy "Skalnik" w Wiśniówce na kwotę  

2.000,00 zł. W ramach przekazanych środków zakupiony został sprzęt bokserski,  

art. medyczne oraz pokryty udział uczestników w zawodach sportowych.  

15) W dniu 07 września 2011r. podpisana została umowa nr 5/S/2011 na dotację celową 

pomiędzy Gminą Masłów, a Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe "Klonówka" Masłów 

na kwotę 5.000,00zł. W ramach przekazanych środków zakupiony został sprzęt 

sportowy, wynagrodzenie trenera, uiszczone zostały opłaty delegacji sędziowskich.   

Celami projektów wymienionych w pkt. 14 i 15 w głównej mierze była aktywizacja sportowa 

dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej, a także upowszechnianie 

sportu w szczególności pięściarstwa. 

Samorząd Gminy Masłów niemal od początku powstania prowadzi współpracę  

z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach 

poprzednich, a także w ostatnim okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej 

współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.  

W/wym. informacje zawarte w sprawozdaniu pozyskano z: 

 Urzędu Gminy Masłów 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie 

 Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Masłowie 

 
Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi 

 


