
I. FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE
SAPARD 

I. Budowa wodociągu rozbiorczego wraz z przyłączam w miejscowościach Masłów Pierwszy 

i Mąchocice Kapitulne - została rozpoczęta   w dniu 23.04.2003r a zakończona 25.07.2003r

Źródła sfinansowania kosztów wykonanych robót (w PLN).

koszt kwalifikowany w %
1 Środki własne gminy 696 416,64 56,93
2 Całkowita wartość pomocy finansowej 

z Programu SAPARD

515 147,33 43,07

3 Koszt realizowanej inwestycji ogółem 1 211 563,97 100%

II. Etap drugi -  wykonanie wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Masłów Drugi 

–Nademłyn,  Marczakowa Dolina,  Masłów Drugi  –  Łąki.  Inwestycja  została  rozpoczęta  w 

dniu 18.06.2004r. i zakończona  25.10.2004r

Źródła sfinansowania kosztów wykonanych robót ( w PLN).

                                        koszt kwalifikowany w %
1 Środki własne gminy 614 917,90 52,25
2 Całkowita wartość pomocy finansowej 

z Programu SAPARD

561 958,47 47,75

3 Koszt realizowanej inwestycji ogółem 1 176 876,37 100%

    SAPARD

Budowa kanlaizcji.

Inwestycja  została  wykonana  w  okresie  od  23.04.2003r.  do  11.07.2003r. 

w sołectwie Domaszowice. 

Źródła sfinansowania kosztów wykonania robót (w PLN.)

% kosztów 

kwalifikowanych
1 Środki własne gminy 173 672,92 37,60
2 Całkowita wartość pomocy finansowej 

z Programu SAPARD

278 054,20 62,40

3 Koszt realizowanej inwestycji ogółem 451 727,12 100

Finansowanie  tej  inwestycji  zostało  także  wsparte  z  Programu  PHARE. Wniosek  o  tą 

płatność został  złożony przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w ramach Aktywizacji 



Terenów Górskich, którego gmina Masłów jest członkiem.  Wartość tej inwestycji wyniosła 

1 356 893,00 zł i została zakończona w grudniu 2004r.

PHARE
Budowa  kanalizacji  w  Domaszowicach  –  zadanie  wieloletnie  realizowane  w  latach 

2003 – 2005. 

Łączny wartość inwestycji na 09.09.2005r.  – 1.767.508zł, w tym:

- środki z budżetu gminy Masłów 674.353zł, 

- środki z budżetu państwa – 81.120zł

- środki z funduszu PHARE – 1.011.853zł      

II. FUNDUSZE  STRUKTURALNE
                                         

                   FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

                        W marcu 2003r. Urząd Miasta Kielce przygotował projekt pod nazwą 

„Kompleksowa  ochrona zasobów wód podziemnych kluczem ekorozwoju Miasta Kielce”. 

Projekt obejmuje swoim zasięgiem administracyjnym Miasto Kielce i Gminę Masłów.  Ze 

względu na zakres techniczny oraz kwestie związane z eksploatacją sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych  uczestnikiem  projektu  jest  także  Międzygminny  Związek  Wodociągów  i 

Kanalizacji w Kielcach. 

Złożony wniosek zawiera następujący zakres działań:

Przedsięwzięcie  I:  Zmniejszenie  zanieczyszczeń  przedostających  się  do  gruntu  poprzez 

eksfiltrację ścieków sanitarnych i infiltracyjnych zanieczyszczeń z wód powierzchniowych 

(lata 2004-2006), obejmuje: 

1. Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej m. Kielce,

2. Kanalizacja sanitarna Gminy Masłów,

3. Monitoring stanu środowiska aglomeracji kieleckiej,

4. Uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej, 

5. Sieć wodociągowa Gminy Masłów,

6. Budowa podczyszczalni wód deszczowych,

Przedsięwzięcie II: Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gruntu poprzez 

eksfiltrację ścieków sanitarnych i infiltracyjnych zanieczyszczeń z wód powierzchniowych 

(lata 2007-2008), obejmuje:



1. Kanalizacja sanitarna Gminy Masłów,

2. Monitoring stanu środowiska aglomeracji kieleckiej,

3.  Uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej m. Kielce,

4. Sieć wodociągowa Gminy Masłów.

Stroną  aplikującą  dla  całego  programu  jest  Międzygminny  Związek  Wodociągów 

i Kanalizacji 

Koszt realizacji przedsięwzięcia (w PLN).

Szacunkowy koszt realizacji
Koszt 

kwalifikowany

Koszt 

niekwalifikowany
1. Prace przygotowawcze 2.633.452,00 606.780,00
2. Roboty budowlano - montażowe 34.700.160,00 8.427.500,00
3. Razem 37.333.612,00 9.034.280,00

Inwestycja  będzie  pozytywnie  oddziaływała  na  rozwój  społeczno-gospodarczy 

terenów objętych projektem, za najważniejsze uznano:

- poprawę jakości i stanu sanitarnego rzeki Lubrzanki,

- zwiększenie wartości terenów pod zabudowę z uwagi na ich uzbrojenie,

- poprawę standardu życia mieszkańców,

- poprawę niezawodności odbioru oraz utylizacji ścieków,

- uniknięcie konieczności budowy lokalnych zawodnych systemów oczyszczania ścieków,

- wyeliminowanie niezorganizowanej emisji do środowiska,

- poprawę warunków ochrony jakości wód, 

- poprawę sytuacji ekologicznej terenów chronionych.

Inwestycja  została  rozpoczęta  w  czerwcu  2004r.,  poprzez  przygotowanie  projektów 

wodociągów i kanalizacji, które mają być wykonane po otrzymaniu wsparcia z tego funduszu. 

Ponieważ  jest  to  duża  inwestycja  obejmująca  teren  całej  gminy   planowany  termin 

zakończenia projektu określono na koniec 2008r. 

        ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)

Budowa  hali  sportowej  przy  szkole  podstawowej  im.  S.  Żeromskiego  w  Mąchocicach 

Scholasterii dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Budowa rozpoczęta w październiku 2004, a zakończona w sierpniu 2006r. 



Zadanie  pn.  „Budowa  hali  sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  im.  S.  Żeromskiego 

w Mąchocicach Scholasteria”

Łączny  koszt  zadania  3.125.317,92zł  (wydatki  kwalifikowalne  2.977.577,94zł,  wydatki 

niekwalifikowalne - 147.739,98zł) z czego:

- 2.095.023,84 uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego ( z czego kwota 400.571,86 zostanie przekazana w 2007r.), 

- 297.757,79   uzyskano  z  budżetu  państwa  (  z  czego  kwota  66.931,76  zostanie 

przekazana w 2007r.), 

- 100.000,00 z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY (SPO)

  

Zadanie  pn.  „Budowa   Domu  Ludowego  z  funkcją  integracji  społecznej  w  Woli 
Kopcowej”
Łączny koszt  zadania  1.428.584,00 z  czego 450.000zł  uzyskano dofinansowanie z    Unii 
Europejskiej   z  Europejskiego  Funduszu  Orientacji   i  Gwarancji  Rolnej  w  ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego. 
 

PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH (PAOW)

W marcu 2003r. zadanie dot. zakupu oprogramowania komputerowego do szkół znajdujących 

się na terenie gminy. 

całkowita  wartość  zadania  4.211,40zł   -  100%  w  tym:1.390,40zł  udział  gminy  –  33%, 

2.821,00zł udział PAOW – 67%

W  2003r.  zakupu  środków  dydaktycznych do  placówek  oświatowych.  Finansowanie  tej 

inwestycji kształtowało się następująco:

1etap

 wartość zadania 7.376,56zł – 100% w tym: 3.024,56zł udział gminy – 41%, 4.352,00zł udział 

PAOW – 59%

2  etap



wartość zadania 1.908,18zł – 100% w tym: 782,18 zł udział gminy - 41%, 1.126,00zł udział 

PAOW – 59%

Całkowita wartość zadania wyniosła 9.284,74zł w tym  dotacja PAOW  5.478,00zł. 

Z tego zakresu pozyskano także środki na szkolenie z zakresu informatyki dla nauczycieli.

Realizacja tego zadania odbywała się w dwóch etapach:

Etap I  - 21.301,56zł – 100% w tym: 8.095,56zł udział gminy  – 38%, 13.206,00zł udział 

PAOW – 62% 

Etap II – 4.564,62zł – 100% w tym: 1.734,62zł udział gminy – 38%, 2.830,00zł udział PAOW 

– 62%

Całkowita wartość zadania wyniosła 25.866,18zł w tym dotacja PAOW 16.036,00zł.

W czerwcu 2003r. zadanie dotyczyło modernizacji budynku   w Szkole Podstawowej 

w Mąchocicach Kapitulnych.

Finansowanie to przedstawiało się następująco:

Etap I – grudzień 2003r. 

wartość zadania 49.508,28 zł – 100% w tym: 29.705,28zł udział gminy – 60%, 19.803,00zł 

udział PAOW – 40%

Etap II – sierpień 2004r. 

wartość zadania 124.514,70zł – 100% w tym: 65.523,52zł udział gminy – 52%, 43.682,00zł 

udział PAOW – 35%

Całkowita wartość zadania 158.713,80zł w tym udział PAOW 63.485zł.

W 2004r. -  zadanie remontowo- inwestycyjne, dotyczące:

Etap I modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym.

Całkowita wartość zadania  71.429,00zł  – 100% w tym:  41.429,00zł udział  gminy – 58%, 

30.000,00zł udział PAOW – 42%

Etap  II  wyposażenie  klas  zerowych  w Masłowie  Pierwszym,  Mąchocicach  Kapitulnych  i 

Mąchocicach Scholasterii.

Całkowita wartość zadania   15.737,00zł  – 100% w tym:  9.128,00zł udział  gminy – 58%, 

6.609,00zł udział PAOW – 42%
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