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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 XLI/311/2013z dnia 28 listopada 2013r. przyjęła „Roczny program współpracy
Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. W myśl § 10 ust. 3 w/wym. uchwały
„Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedstawione Radzie Gminy
Masłów w rocznym sprawozdaniu z realizacji uchwał Rady Gminy”.
Celem głównym programu było budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy
z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Służyć temu
może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.
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) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z zajęciami
profilaktycznymi– kolonie
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 30.000,00zł. Zgodnie z umową nr FN/11/2014
z dnia 12.05.2014 roku, okres obowiązywania: 14.07.2014- 30.07.2014 w ramach
realizowanego zadania 48 dzieci wyjechało w okresie 17.07-26.07.2014 do Zakopanego z
rodzin dysfunkcyjnych na wypoczynek letni z zajęciami profilaktycznymi -kolonie
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
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środowisku rodzinnym, w szkole oraz grupie rówieśniczej. Kwota ogółem zadania wyniosła
39 146,00 zł z tego dotacja 30 000,00zł.
II.Inne formy współpracy:
1. W zakresie finansowym:
Nr umowy, data Z kim zawarta
zawarcia, okres
obowiązywania

1. Urząd Gminy Masłów
Deklaracja
ROT
przystąpienia do Województwa
ROT
Świętokrzyskiego
Województwa
Świętokrzyskieg
o z 24.09.2010,
Uchwała
Nr
LI/406/10 Rady
Gminy Masłów
z 20.09. 2010 r.
Umowa
Nr Stowarzyszenie
PiRG 4/2014 z Aeroklub Kielecki
14.08.2014 r.

Porozumienie z Masłowskie
24.09.2014 r.
Stowarzyszenie
Sportowe

Kwota zadania
Opis działań (np. ile osób
ogółem w tym
skorzystało, termin, jaki był
kwota
cel współpracy/
przekazana przez
placówkę/jednostkę
3 850,00 zł

Składka członkowska za
2014 roku
Działanie: promocja gminy i
jej walorów turystycznych

1 000,00 zł

Promocja Gminy (ustawienie
stoiska
promocyjnego,
umieszczenie herbu Gminy
na stronie oraz w relacjach
medialnych) podczas XXXI
Świętokrzyskich
Międzynarodowych
Zawodów Spadochronowych
na Celność Lądowania, które
odbyły się w dniach 1516.08.2014 r.
Wsparcie
materialne
Stowarzyszenia
poprzez
zakup 25 dresów sportowych
oznakowanych
herbem
Gminy Masłów w zamian za
upowszechnianie wizerunku
Gminy podczas zawodów
sportowych.

3 425,00 zł

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie
Umowa nr FN. Masłowskie
15 000,00 zł
6. 2014 zawarta Stowarzyszenie
na okres od 25
Sportowe
marca 2014 do
„Klonówka”
10 listopada
Masłów
2014 r.
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Celem
współpracy
jest
popularyzacja sportu wśród
dzieci i młodzieży z terenu
gminy Masłów.
Zakładane rezultaty czyli:
nabywanie przez dzieci i
młodzież nawyku zdrowego i
aktywnego spędzania
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4 000,00 zł
Umowanr FN. 8. Klub Sportowy
2014 zawarta na „Skalnik” w
okres od 27
Wiśniówce
marca 2014 do
31 października
2014 r.

1 000,00 zł
Umowa nr FN.
7. 2014 zawarta
na okres od 25
marca 2014 do
30 września
2014

Świętokrzyskim
Klubem Jazdy
Konnej z siedzibą
w Brzezinkach

wolnego czasu, uaktywnienie
ruchowe młodzieży,
wpajanie młodym ludziom
zdrowej rywalizacji,
zagospodarowanie spędzania
wolnego czasu
zostały osiągnięte w 100%. Z
dofinansowania skorzystało
22 zawodników.
Celem współpracy jest
upowszechnienie sportu, w
szczególności popularyzacja
pięściarstwa wśród
młodzieży gminy Masłów. Z
dofinansowania skorzystało
10 zawodników( młodzicy,
kadeci, juniorzy, seniorzy.
Celem współpracy jest
upowszechnienie sportu, w
szczególności jazdy konnej.
Zakładane rezultaty czyli:
- reprezentowanie Gminy
Masłów w zawodach
jeździeckich organizowanych
przez Polski Związek
Jeździecki na szczeblu
regionalnym i ogólnopolskim
zostały osiągnięte w 100%.

3. Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach
01 sierpień 2014

Stowarzyszenie
12000,Artystyczne ECCE
HOMO

4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Porozumienia
Caritas Kielecka
95,22 zł. (składka
Nr 1/2011r.
Centrum Integracji zdrowotna18.08.2011r.
Społecznej w
2składki za I 2014)
Kielcach
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Organizacja
pikniku
literackiego z okazji Imienin
Stefana

kontynuacja udziału 4 osób
w Indywidualnym
Programie Zatrudnienia
Socjalnego skierowanych
w 2013 r.
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2.Inna współpraca nie finansowa (np. wolontariat, udostępnienie pomieszczeń itp.):
Nr umowy, data
Z kim zawarta
Opis działań
zawarcia, okres
obowiązywania
1. Urząd GminyMasłów
Porozumienie nr 1 Stowarzyszenie
z dn. 30.12.2014 r. „Lokalna
Grupa
Działania – Wokół
Łysej Góry”

Współpraca w okresie zachowania trwałości
rezultatów projektu „Lokalne Centrum Obsługi
Inwestora” – realizacja zadań w ramach
projektu przez pracownika UG Masłów, tj.
pozyskiwanie i weryfikacja ofert z obszaru
ofertodawców i ofertobiorców do vortalu
www.lcoi.pl, opracowywanie i weryfikacja ofert
umieszczanych na vortalu www.lcoi.pl,
wykonywanie
niezbędnych
czynności
związanych z opieką nad ofertami znajdującymi
się na vortalu www.lcoi.pl, a w szczególności:
odpowiadania na zapytania właścicieli ofert,
sprawdzanie i ustalanie ważności ofert, w razie
zmian ponowna weryfikacja ofert, moderowanie
forum, współpraca w ramach LCOI System.
Najem pomieszczeń o powierzchni 49,25m2 w
budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej
ul. Świętokrzyska 86

Umowa użyczenia Stowarzyszenie
Nr BiGP 72/2011
Masłów Info
30.09.2011
czas
nieokreślony
Umowa użyczenia Stowarzyszenie
Najem pomieszczenia o powierzchni 17,73m2
Nr BiGP 5/2012
Przedsiębiorstw
w budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej
10.01.2012-czas
ul. Świętokrzyska 86
nieokreślony
Umowa użyczenia
Stowarzyszenie
Najem pomieszczenia o powierzchni 18,37m2
Nr BiGP 77/2011
Nowoczesna
w budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej
14.10.2011
Gmina
ul. Świętokrzyska 86
2.Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Woli Kopcowej
Stowarzyszenie
Prowadzenie
Niepublicznych
Punktów
01.09.2012Nauczycieli
i Przedszkolnych w :Masłowie (2oddziały),
30.06.2014
Wychowawców w Masłowie Drugim, Brzezinkach i Mąchocicach
Kielcach, ul. Śląska Scholasterii.
8/75, Kielce 25-328 Cel: Objęcie wychowaniem przedszkolnym
dzieci zamieszkałych w Gminie Masłów.
Ogółem skorzystało 81 dzieci. Udostępniono
pomieszczenia na prowadzenie działalności,
place zabaw, sale gimnastyczne, świetlice, sale
komputerowe.
2. Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
Porozumienie
Fundacja
ING Pobyt na zielonej szkole w Wiśle - 49 osób,
zawarte na okres Dzieciom
wszystkie dzieci z klas IV-VI, koszty wyjazdu
28.05.2014
do
fundacji-około 100 tys. zł.
31.12.2014
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umowa
z Fundacja
ING Doposażenie pracowni komputerowej w 10
01.09.2010
Dzieciom
komputerów, -koszty fundacji- około 12 tys. zł.
3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Na
podstawie Caritas
Diecezji Współpraca w ramach realizacji Programu
Rozporządzenia
Kieleckiej
Operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020
Parlamentu
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Europejskiego
i
Najbardziej Potrzebujących : wydano 40
Rady nr 223/2014 z
skierowań w miesiącu grudniu 2014r. do Caritas
dnia 11 marca
w celu otrzymania żywności.
2014w
sprawie
Europejskiego
Funduszu Pomocy
Najbardziej
Potrzebujących
(Dz. Urz. UE L 72
z 12.03.2014r)
Porozumienie Nr Fundacja
Kontynuacja projektu e-Centrum skierowanego
9/ŁD/2013z dn. 27- Aktywizacja przy do 12 osób niepełnosprawnych ze sprzężoną
11-2013r.
Centrum Edukacji i niepełnosprawnością. Projekt obejmuje
na okres:
Aktywizacji
kompleksowe działania dotyczące aktywizacji
od 27-11-2013
Zawodowej Osób zawodowej i społecznej osób
do 27-09-2014
Niepełnosprawnych niepełnosprawnych.
oraz Aneks z dnia O/Łódź
Promocja bezkosztowa projektu ze strony
26.09.2014r
do
Gminy Masłów, udostępnienie pomieszczeńporozumienia
sala konferencyjna.
9/ŁD/2013
przedłużenie
do
31.12.2014r.
2. Inna współpraca bez umowy:
Z kim zawarta
Okres współpracy
Opis działań
1.Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie
Caritas
Grudzień 2014r.
Szlachetna paczka przygotowana przez
nauczycieli, uczniów, harcerzy
dla rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji
materialnej.
PCK
Cały rok 2014
Prowadzono akcję „Walka z głodem” zbierano
pieniądze
i
artykuły
spożywcze
dla
najuboższych.
Zebrane
środki
zostały
przekazane do Zarządu Rejonowego PCK.
Akcja Góra Grosza
Cały rok 2014
Zebrane środki w kwocie 543,57zł przekazano
na rzecz
fundacji Towarzystwo Nasz Dom.
2.Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
Wspólnota „Nasz
I 2009 – nadal
Zbiórka pieniędzy na domy dziecka, m.in. na
Dom” – Góra
wyposażenie dzieci opuszczających dom
Grosza
dziecka (15 – 20 osób).
Fundacja WOŚP
XII 2004 – nadal
Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu
medycznego dla najmłodszych dzieci i
seniorów (40 osób).
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Stowarzyszenie
Sursum corda

XII 2013 - nadal

3. Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
WND – POKL. Stowarzyszenie
090101-26-062/12
Nauczycieli
i
„Europejskie
Wychowawców w
przedszkola
w Kielcach
gminie Masłów”
4.Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej
Fundacja „Pomóż i 2014 r.
Ty”
Rebeka Organizacja 2014 r.
Odzysku S.A
Fundacja
Miśka 2014 r.
Zdziśka

Zbiórka pieniędzy na program pomocy
dzieciom „Starszy Brat Starsza Siostra” (4
osoby).
Udostępnienie pomieszczeń szkoły do celów
dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych.
W okresie 01.01.2014 do 31.07.2014 w
projekcie uczestniczyło 19 dzieci oraz 3
opiekunów.
Celem akcji była pomoc Justynce
Zbiórka zwykłych baterii i akumulatorów
przenośnych
Zbiórka nakrętek

Fundacja
WOSP 2014 r
Kontynuacja nauki udzielania pierwszej
„Ratujemy
i
pomocy.
Uczymy Ratować”
6.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie/ Centrum Edukacyjne Szklany Dom
w Ciekotach
Masłowskie
Od marca 2014r. Masłowskie
Stowarzyszenie
Sportowe
Stowarzyszenie
do listopada 2014 r „Klonówka” Masłów przez cały czas okresu
Sportowe
współpracy korzysta bezpłatnie z boiska
„Klonówka”
sportowego położonego w Brzezinkach.
Masłów
Stowarzyszenie
Styczeń – luty Organizacja wystawy fotografii „Powstanie
Twórcze Zenit
2014
styczniowe w powiecie kieleckim”
Stowarzyszenie im. Marzec – grudzień Organizacja dwóch wystaw pokonkursowych
St. Żeromskiego w 2014
dla szkół noszących imię S.Żeromskiego
Warszawie
Stowarzyszenie
maj 2014
Współorganizacja Dnia Matki
Osób
Niepełnosprawnych
w Kielcach
Pomoc organizacyjna Objazdowym festiwalu
Stowarzyszenie na czerwiec 2014
filmowymwatchdocs prawa człowieka w
Rzecz Odnowy Wsi
filmie.
Odnowica
PTTK
sierpień 2014
Współorganizacja
Rajdu
Geologicznego
śladami S.Żeromskiego
Stowarzyszenie na sierpień 2014
Współorganizacja Festiwalu Wędrowania
Rzecz Odnowy Wsi
„Odnowica”
ZHP
październik 2014
Udostępnienie pomieszczeń na uroczystą radę
Komendy Chorągwi Kieleckiej
Stowarzyszenie
listopad 2014
Pomoc
organizacyjna
i
udostępnienie
Chór Fermata
pomieszczeń na II Świętokrzyski Zlot Chórów
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7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Centrum Interwencji
Kryzysowej
„CARITAS”
Stowarzyszenia Ziemi
Kieleckiej Gminne
Koło Sołtysów w
Masłowie
Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi
Mąchocice
Scholasteria i Ciekoty
pn.”Żeromszczyzna”

2014r.

8. Urząd Gminy Masłów
Ochotnicze Straże
Cały rok 2014
Pożarne z terenu
Gminy Masłów-5
jednostek

1)

Współpraca w realizacji zadań w zakresie
przemocy, oddelegowanie do pracy w Zespole
Interdyscyplinarnym

-Współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
-Współorganizacja Turnieju Pięciu Strażnic
-Współorganizacja
zawodów
sportowopożarniczych

3. Dodatkowe informacje:
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. Zgodnie z uchwałą z dnia
05.05.2011 r. Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
składka członkowska za okres 2011-2014 Gminy Masłów wynosi: 30 000,00 zł –
zapłacona została w 2011 r.
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,
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
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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.
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Masłów uaktualniono bazę danych
o organizacjach działających na terenie gminy w oparciu o przedłożone informacje
i statuty organizacji.
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie otrzymuje bezpłatną publikacją
w ilości 25 szt. dwumiesięcznika Magazyn „Integracja” dla osób niepełnosprawnych, ich
rodzin i przyjaciół wydawane przez Stowarzyszenie Integracji. Czasopismo to dostarcza
kompleksowej wiedzy z zakresu niepełnosprawności oraz przedstawia Czytelnikom
bieżące sprawy i problemy środowiska. Główny cel pisma to dostarczanie rzetelnej
informacji, fachowych porad oraz promowanie dobrych rozwiązań.Na łamach pisma
publikowane są porady udzielane przez fachowców z dziedziny zdrowia, prawa,
psychologii, kultury. Prezentowane są inicjatywy i organizacje działające na rzecz
niepełnosprawnych. Magazyn podzielony jest na pięć działów:
 Fakty i Opinie -zawarte są najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące spraw
społecznych, przedstawionych w formie atrakcyjnie opracowanych "newsów" w rubrykach: "Od redaktora", "Okno 2003", "Z kraju", "Ze świata", Listy od
czytelników"
 Społeczeństwo zawarty jest "Raport", będący wnikliwym opracowaniem ważnego
tematu społecznego dotyczącego dużej grupy osób niepełnosprawnych. W rubryce
"Gość Integracji" przeczytać można ciekawe wywiady z ludźmi ze świata polityki,
samorządów, władz miejskich, którzy mają wpływ na stworzenie warunków życia
osób niepełnosprawnych. Przekonanie, że niepełnosprawność nie musi oznaczać
gorszego życia pomoże zweryfikować rubryka "Odwaga życia". W części "Podróże"
poznać można ciekawe zakątki kraju i świata. W "Edukacji" dowiedzieć się
o najnowszych formach kształcenia niepełnosprawnej młodzieży.
 Żyjmy lepiej-prezentowane są nowatorskie rozwiązania techniczne, urządzanie domu,
wynalazki - to wszystko, co pomaga osobie niepełnosprawnej
 Kultura i edukacja– zawarte są artykuły dotyczące świata kultury i sztuki oraz
fachowe porady i informacje dotyczące komputera, Internetu, oprogramowania,
telepracy i wszelkich zagadnień związanych z zastosowaniem informatyki na rzecz
poprawy funkcjonowania i warunków pracy osób niepełnosprawnych.
 Centrum informacyjne - dział, w którym są prezentowane najaktualniejsze porady
prawne, a także dotyczące pracy, nauki i działalności organizacji pozarządowych.
GOPS Masłów ponosi jedynie koszty wysyłkowe w kwocie: 20,00zł.
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.
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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
 Placówki Wsparcia Dziennego - Promyczek
 Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
 Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej
 Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii
 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie
 Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
Masłów dn., 12-03-2015r.
Sporządził:

Zatwierdził:

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Edyta Domagała

Wójt
/-/ Tomasz Lato
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