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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 XXVII/182/2012 z dnia 29 listopada 2012r. przyjęła „Roczny program współpracy Gminy 
Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2013 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 52.000,00zł. Zgodnie z umową nr FN/6/2013  
z dnia 06.05.2013 roku, okres obowiązywania: 29.06.2013- 12.08.2013  w ramach realizowanego 
zadania  46 dzieci wyjechało w okresie 29.06-08.07.2013 do Ustki oraz 44 dzieci w okresie 30.07.-
08.08.2013 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 środowisku rodzinnym, 
w szkole oraz grupie rówieśniczej. Kwota ogółem zadania wyniosła 76 332,00 zł z tego dotacja 
52.000,00zł. 
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II. Inne formy współpracy:  
1. W zakresie finansowym:   

Nr umowy, data 
zawarcia, okres 
obowiązywania 

Z kim zawarta Kwota zadania ogółem 
w tym kwota 
przekazana przez 
placówkę/jednostkę 

Opis działań (np. ile 
osób skorzystało, 
termin, jaki był cel 
współpracy/ 

1. Urząd Gminy Masłów 

06.12.2010 , Aneks 
nr 1 z dn. 
31.08.2012r.- 
31.12.2014r.-  

Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa 
Działania Wokół 
Łysej Góry” 

kwota czynszu  wg 
umowy 600,00zł 
brutto/ 1 miesiąc. 

Umowa najmu 
pomieszczeń  

zawarta 30.09.2011r 
– czas nieokreślony 
50,00 zł brutto 

Stowarzyszenie 
Masłów Info  

50,00 zł brutto Umowa najmu 
pomieszczeń  

10.01.2012 - czas 
nieokreślony 21,00 zł 

brutto /1miesiąc 

Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców 
Gminy Masłów 

21,00 zł brutto /1 
miesiąc 

Umowa najmu 
pomieszczeń  

14.10.2011 - czas 
nieokreślony  

Stowarzyszenie 
Nowoczesna Gmina  

21,00 zł. Brutto /1 
miesiąc 

Umowa najmu 
pomieszczeń  

00983-6930-
UM1341656/12 z 
dn. 15.01.2013 r., 
od 21.09.2012 r. do 

09.07.2013 r. 

Samorząd 
Województwa  
w ramach 
współpracy LGD 

Wartość całkowita 
projektu: 23 616,00 zł 
Kwota 
dofinansowania: 
15 360,00 zł  

Modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej w 
Barczy, zakres działań: 
-demontaż posadzek i 
wykonanie nowej 
posadzki wraz z 
podbudową, 
-demontaż i montaż 
nowych okien wraz z 
parapetami 
wewnętrznymi i 
zewnętrznymi, 
-demontaż pieca 
kaflowego, 
-wykonanie wymiany 
elementów okładzin z 
płyty gipsowo-
kartonowej, 
-wykonanie okładziny 
ściany fundamentowej, 
- wykonanie ogrodzenia. 

01027-6930-

UM1341626/12 z dn. 

15.01.2013 r., 

od 21.09.2012 r. do 

30.09.2013 r. 

Samorząd 
Województwa  
w ramach 
współpracy LGD 

Wartość całkowita 
projektu: 41 230,83 zł 
Kwota 
dofinansowania: 
24 980,81 zł 

Wyposażenie w sprzęt 
komputerowy świetlicy 
wiejskiej w Ciekotach 
oraz zagospodarowanie 
terenu boiska przy 
świetlicy, zakres działań: 
- zakup sprzętu 
komputerowego (3 
zestawy komputerowe i 
urządzenie 
wielofunkcyjne) 
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- niwelacji terenu boiska 
sportowego 

UM13-6930-
UM1330327/13 z 
dn. 18.12.2013 r., od 
18.12.2013 r. do 
28.02.2014 r. 

Samorząd 
Województwa  
w ramach 
współpracy LGD 

Wartość całkowita 
projektu: 342 321, 36 
zł 
Kwota 
dofinansowania: 202 
000,00 zł 

Budowa świetlicy 
wiejskiej w Dolinie 
Marczakowej, powstał 1 
budynek świetlicy 

 Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

3 850,00 zł Składka członkowska           
w ROT za rok 2013. 
Udział w projekcie 
kampania promocyjna 
woj. świętokrzyskiego: 
system informacji 
turystycznej, targi, 
działalność wydawnicza, 
 imprezy promocyjne, 
wizyty studyjne, 
badania wizerunkowe, 
inne projekty 
promocyjne 

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie 

Umowa nr 
Fn/2/2013 z 
dn.27.03.2013 

Masłowskie 
Stowarzyszenie 
Sportowe w Woli 
Kopcowej 

4.000,00zł 25 osób/od 27.03.2013 
r. do 15 .06.2013 r.- 
upowszechnianie sportu 
w szczególności piłki 
nożnej wśród dzieci i 
młodzieży z terenu 
gminy Masłów 

Umowa nr 
Fn/3/2014 z 
dn.27.03.2013 

 

Masłowskie 
Stowarzyszenie 
Sportowe 
„Klonówka” 

4.000,00zł 25 osób/ od 27.03.2013 
r. do 15 .06.2013 r. 
upowszechnianie sportu 
w szczególności piłki 
nożnej wśród dzieci i 
młodzieży z terenu 
gminy Masłów 

Umowa nr 
Fn/4/2013 z dn. 
27.03.2013 

Klub Sportowy 
„Skalnik” 

2.000,00zł 10 osób /od 27.03.2013 
r. do 15 .06.2013 r. 
upowszechnianie sportu 
w szczególności 
pięściarstwa wśród 
dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Masłów 

Umowa nr 
Fn/14/2013 z dn. 
19.08..2013 

Klub Sportowy 
„Skalnik” 

2.000,00zł 10 osób/od 19.08.2013 
r. do 25.11.2013 r. 
upowszechnianie sportu 
w szczególności 
pięściarstwa wśród 
dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Masłów 
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Umowa nr 
Fn/15/2013 z dn. 
19.08..2013 

Świętokrzyski Klub 
Jazdy konnej w 
Brzezinkach 

1.000,00zł 

 

10 osób/ 19.08.2013 r. 
do 25.11.2013 r. 
upowszechnianie sportu 
w szczególności jazdy 
konnej wśród dzieci i 
młodzieży z terenu 
gminy Masłów 

Umowa nr 
Fn/16/2013 z dn. 
19.08..2013 

Masłowskie 
Stowarzyszenie 
Sportowe w Woli 
Kopcowej 

3.500,00zł 

 

25 osób/19.08.2013 r. 
do 25.11.2013 r. 
upowszechnianie sportu 
w szczególności piłki 
nożnej wśród dzieci i 
młodzieży z terenu 
gminy Masłów 

Umowa nr 
Fn/17/2013 z dn. 
25.09..2013 

Masłowskie 
Stowarzyszenie 
Sportowe w Woli 
Kopcowej 

3.500,00zł 

 

25 osób/25.09.2013 r. 
do 25.11.2014 r. 
upowszechnianie sportu 
w szczególności piłki 
nożnej wśród dzieci i 
młodzieży z terenu 
gminy Masłów 

3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 

Porozumienia  
Nr 1/2011r. 
z dn.18.08.2011r. 

Caritas Kielecka 
Centrum Integracji 
Społecznej w 
Kielcach 

946,00 zł. (składka 
zdrowotna-20) 

Do Centrum Integracji 
Społecznej w 2013r. 
zostało skierowanych  
6 osób 

 
2.Inna współpraca nie finansowa (np. wolontariat, udostępnienie pomieszczeń itp.): 

Nr umowy, data 
zawarcia, okres 
obowiązywania 

Z kim zawarta Opis działań   

1.Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Woli Kopcowej 

01.09.2012-
30.06.2014 

Stowarzyszenie 
Nauczycieli i 
Wychowawców w 
Kielcach, ul. Śląska 
8/75, Kielce 25-328 

Prowadzenie Niepublicznych Punktów 
Przedszkolnych w : Masłowie (2oddziały), 
Masłowie Drugim, Brzezinkach i Mąchocicach 
Scholasterii. 
Cel: Objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci 
zamieszkałych w Gminie Masłów.  
Ogółem skorzystało 81 dzieci.  

2.Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach 

Umowa Barterowa z 
dn 10.08.2013.  

Stowarzyszenie na 
Rzecz Odnowy Wsi 
„Odnowica” 

Udostępnienie pomieszczeń na organizację 
Festiwalu Wędrowania 

3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 

UM/2013/209-007-
17/37 z dn. 19-04-
2013 
na rok 2013 

Caritas Diecezji 
Kieleckiej 

Współpraca w ramach realizacji programu 
„Dostarczenie żywności dla najbiedniejszej 
ludności Unii Europejskiej”: wydano 88 
skierowań do Caritas w celu otrzymania żywności. 
Ponadto dla rodzin korzystających z pomocy 
społecznej mających trudności z osobistym 
odbiorem żywności z Kielc tj. osoby 
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niepełnosprawne ruchowo, przewlekle chore, 
samotne wydawane były produkty dla 33 rodzin 
tj. 50 osób. Asortyment: herbatniki, kasza 
gryczana, makaron, masło, mąka, mleko, płatki 
kukurydziane, ryż, ser żółty, ser topiony, cukier, 
dżem, groszek z marchewką, klopsiki wieprzowe, 
koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa, 
olej.  

Porozumienie nr 
9/ŁD/2013 
z dn. 27-11-2013r. 
na okres: 
od 27-11-2013 
do 27-09-2014 

Fundacja 
Aktywizacja przy 
Centrum Edukacji i 
Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych 
O/Łódź 

Realizacja projektu e-Centrum skierowanego  
do 12 osób niepełnosprawnych ze sprężoną 
niepełnosprawnością. Projekt obejmuje 
kompleksowe działania dotyczące aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
3. Inna współpraca bez umowy: 

Z kim zawarta Okres współpracy Opis działań 

1.Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie 

Caritas  Grudzień 2013 Szlachetna paczka przygotowana prze 
nauczycieli, uczniów, harcerzy dla rodzin 
znajdujących się              w trudnej sytuacji 
materialnej. 

PCK Cały rok 2013 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 2013 Zebrane środki w kwocie 1200 zł przekazano do 
fundacji Towarzystwo Nasz Dom 

2.Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych 

Wspólnota „Nasz 
Dom” – Góra 
Grosza 

I 2009 – nadal 
 

Zbiórka pieniędzy na domy dziecka, m.in. na 
wyposażenie dzieci opuszczających dom dziecka 
(15 – 20 osób). 

Fundacja WOŚP 
 

XII 2004 – nadal 
 

Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego 
dla najmłodszych dzieci i seniorów (40 osób). 

Stowarzyszenie 
Sursum corda 

XII 2013 - nadal Zbiórka pieniędzy na program pomocy dzieciom 
„Starszy Brat Starsza Siostra” (4 osoby). 

3.Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek 

Koło Śpiewaczy 
Kopcowianki 

01.07.2013-do 
chwili obecnej 

Udostępnienie pokoju w celu umożliwienia 
spotkań i prób zespołu. 

OSP Wola Kopcowa 05.10.2013 Współpraca w ramach przeprowadzenie Pikniku 
Rodzinnego (obecność wozu strażackiego 
podczas festynu, prezentacja wyposażenia itp.). 

4.Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii 

OSP Mąchocice 
Kapitulne 
 
 

Marzec 2013 
 
 
 

Turniej Wiedzy Pożarniczej – 8 osób 
 
 

„Góra grosza”  
Towarzystwo 

25 listopad – 6 
grudzień 2013 

W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły 
oraz przedszkola- zbiórka pieniędzy dla 
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NaszDom 
Al.Zjednoczenia 34 
Warszawa 

potrzebujących 
 

5.Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej 

Fundacja „Pomóż i 
Ty” 

2013 r. 
 

Celem akcji była pomoc 15-letniemu chłopcu 
niepełnosprawnemu 

Rebeka Organizacja  
Odzysku S.A 

2013 r. 
 

Zbiórka zwykłych baterii i akumulatorów 
przenośnych 

„Góra Grosza” 
 

2013 r. 
 

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną 

„Studnia w Sudanie” 
 

2013 r. 
 

Zbiórkamakulatury,na pomoc w budowie studni 
w Sudanie Południowym 

Fundacja WOSP 
„Ratujemy i Uczymy 
Ratować” 

2013 r Celem akcji jest nauka dzieci pierwszej pomocy 
 

6.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie/ Centrum Edukacyjne Szklany Dom             
w Ciekotach  

Wszystkie 
Stowarzyszenia 

Sportowe 

Dwa razy do roku w 
ramach konkursów 
ogłaszanych przez 
Wójta Gminy 
Masłów dla 
Stowarzyszeń 
Sportowych 

Pomoc Stowarzyszeniom ubiegającym                       
się o dotacje w wypełnianiu wniosków. 

Masłowskie 
Stowarzyszenie 

Sportowe 

Cały rok Bezpłatne udostępnienie boiska w Brzezinkach 
na treningi i rozgrywki  Masłowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 

 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Odnowy Wsi 
Odnowica 

 
Kwiecień - czerwiec 

Udostepnienie pomieszczeń do przygotowania i 
prezentacji profilaktycznego spektaklu 
teatralnego dla młodzież 150 osób, pomoc 
organizacyjna i udostępnienie pomieszczeń przy 
Objazdowym festiwalu filmowym watch docs 
prawa człowieka w filmie. 

Stowarzyszenie 
Masłów Info 
- 

Czerwiec  Udostępnienie pomieszczeń na prezentację 
działań stowarzyszenia podczas Świętokrzyskiej 
Nocy Profilaktyki 

PTTK - Kielce Maj 
 

Pomoc organizacyjna przy Ogólnopolskim 
Maratonie Świętokrzyska 50 – 50 osób 

Stowarzyszenie Chór 
Fermata 

Listopad Pomoc organizacyjna i udostępnienie 
pomieszczeń na  I Świętokrzyski Zlot Chórów 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 
Związek Młodzieży 
Wiejskiej 

29 lipiec-11 sierpień 2013r. 
oraz 29 czerwiec – 12 
lipiec 2013r. 

Rekrutacja dzieci rolników na kolonie do Pobierowa oraz do 
Zakopanego. W 2013r. wyjechało 6 osób.  

Centrum Interwencji 
Kryzysowej „CARITAS” 

 
 
2013r. 

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

Stowarzyszenia Ziemi 
Kieleckiej Gminne Koło 
Sołtysów w Masłowie 

Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Mąchocice 
Scholasteria i Ciekoty   
pn.”Żeromszczyzna” 
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8. Urząd Gminy Masłów 

Ochotnicze Straże 
Pożarne z terenu 
Gminy Masłów-5 
jednostek 

Cały rok 2013 -Współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 
-Współorganizacja Turnieju Pięciu Strażnic 

4. Dodatkowe informacje: 
1) 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  
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.  

 
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 
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 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., 17-03-2014r. 
 

Sporządził:                          Zatwierdził: 

 

Kierownik                             Wójt 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            /-/ Ryszard Pazera 

w Masłowie 

/-/ Monika Dolezińska 

 

    
 


