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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 2020r. poz. 1057) Rada Gminy Masłów 

Uchwałą Nr XXVIII/310/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. przyjęła „Roczny program 

współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.  

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) wzmocnienie i 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. 

 Z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że 23 organizacje pozarządowe mają siedzibę 

na terenie Gminy Masłów. 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: 

 organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów, z zajęciami  profilaktycznymi  

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

 upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia - udział we współzawodnictwie 

sportowym, a w szczególności piłki nożnej, pięściarstwa, piłki siatkowej, piłki 

ręcznej, jazdy konnej, biegów w tym biegów ekstremalnych, spadochroniarstwa 

wśród min. dzieci i młodzieży z Gminy Masłów; 

 

I. Formy współpracy w aspekcie finansowym  

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2021 zlecana 

była w ramach otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity DZ.U. z 2020r poz. 1057). 

 

W ramach pierwszego otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem  

nr 25/2021 Wójta Gminy Masłów z dnia 18 marca 2021r  na realizację zadań publicznych 

z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” wpłynęło 6 ofert: 

 

1. Masłowskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Woli Kopcowej, ul. Dębowa 

15, 26-001 Masłów powierzono realizację zadania pod nazwą „Rozgrywki piłki nożnej  

http://maslow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1E3E8AC0F4Z/20181203_Uch_2_15_2018.pdf
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w sezonie wiosna - jesień”. W projekcie brało udział 47 uczestników. Zorganizowano 80 

treningów. Zawodnicy wzięli udział w 7 turniejach oraz w 10 meczach.  Oferent zapewnił 

wkład własny w wysokości 3.158,00 zł. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 62.714,68 zł. 

w tym  przekazana na podstawie umowy nr PRPA.032.44.2021.KR z dnia 23 kwietnia 2021r 

dotacja w wysokości 59.556,68 zł. 

2. Masłowskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Woli Kopcowej, ul. Dębowa 

15, 26-001 Masłów powierzono realizację zadania pod nazwą „Rozgrywki piłki siatkowej”.  

W projekcie wzięło udział 20 uczestników. Zorganizowano 32 treningi a zawodnicy wzięli 

udział w 5 meczach.  Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 15.506,60 zł. w tym przekazana 

na podstawie umowy nr PRPA.032.46.2021.KR z dnia 26 kwietnia 2021r dotacja z Gminy 

Masłów 14.717,00 zł. Oferent zapewnił wkład własny w wysokości 789,60 zł.  

3. Klub Sportowy „Skalnik” Wiśniówka z siedzibą Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk 

realizował zadanie pod nazwą „Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, w zakresie 

popularyzacji pięściarstwa wśród młodzieży z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie 

sportowym”. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł łącznie 10.527,00 zł w tym 

przekazana na podstawie umowy nr PRPA.032.47.2021.KR z dnia 26 kwietnia 2021r  dotacja 

w wysokości 10.000,00 zł. Klub organizował treningi oraz wyjazdy na wszelkiego rodzaju 

zawody bokserskie organizowane przez PZB i inne Kluby Bokserskie na arenie krajowej  

i międzynarodowej. Z treningów skorzystało 15 osób.  

4. Kielecki Klub Bokserski „RUSHH” z siedzibą ul.  Kaczorowskiego 8A, 25-317 Kielce 

otrzymał dotację na podstawie umowy nr PRPA.032.54.2021.KR z dnia 28 kwietnia 2021r w 

wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą  „Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej”. Koszt całkowity zadania wyniósł 10.900,00 zł. W ramach zadania w filii 

KKB RUSHH w Mąchocicach-Scholasterii odbyło się 40 treningów w których uczestniczyło 

15 zawodników. 

5. Świętokrzyski Klub Jazdy Konnej w Brzezinkach, Brzezinki 52, 26-001 Masłów, 

realizował zadanie pn. „Upowszechnianie  sportu  i  zdrowego  trybu  życia, w  zakresie  jazdy 

konnej wśród  dzieci  i  młodzieży  z  Gminy  Masłów,  udział  we współzawodnictwie 

sportowym” na które otrzymał dotacje na podstawie umowy nr PRPA.032.52.2021.KR z dnia 

28 kwietnia 2021r. w wysokości 3.000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 3.755,00 zł.  

W 40 treningach  nauki jazdy konnej uczestniczyło 8 dzieci. 

6. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SZÓSTKA Masłów z siedzibą Masłów Pierwszy,  

ul. Spokojna 2A, 26-001 Masłów realizowało zadanie pod nazwą: „Zajęcia sportowe - Piłka 

Ręczna dla dzieci i młodzieży z Gminy Masłów”. W ramach projektu dla 27 uczestników   

zorganizowano 84 treningi oraz 2 turnieje kontrolne. Całkowity koszt zadania wyniósł 

14.677,50 zł w tym  przekazana na podstawie umowy nr PRPA.032.53.2021.KR z dnia 28 

kwietnia 2021r  dotacja z gminy Masłów w wysokości 13.888,02 zł.  

W drugim otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta 

Gminy Masłów z dnia 21 maja 2021r na realizację zadania publicznego z zakresu 

„Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” wzięła udział jedna organizacja: 

1.  Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach z siedzibą ul. Prosta 109 B/2, 

25-385 Kielce realizowało zadanie pod nazwą „Kolonie rekreacyjno-wypoczynkowe z 

realizacją programu profilaktyki uzależnieni”. W 10 dniowym wyjeździe w Pieniny 

uczestniczyło 42 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  Dzieci podczas wypoczynku miały tak 

zorganizowany dzień, aby było miejsce na zabawę, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia 

sportowe, zwiedzanie oraz czas wolny. Profilaktycznymi zajęciami podczas wypoczynku 

letniego objęci zostali wszyscy uczestnicy kolonii. Zajęcia przeprowadzone były w formie 
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warsztatów grupowych, pogadanek, scenek rodzajowych, filmów i konkursów w wymiarze  

2 godzin dziennie prowadzonych przez wychowawców posiadających przygotowanie  

i uprawnienia do realizacji programów z profilaktyki uzależnień. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 51.452,00 zł w tym dotacja w wysokości 44.772,00 zł   

W 2021 r. Gmina Masłów łącznie przekazała organizacjom pozarządowym kwotę dotacji  

w wysokości 155.933,70 zł. 

 

Dodatkowo gmina Masłów wspierała NGO poprzez przyznanie pożyczek zwrotnych jako 

udział NGO w projektach. W 2021r Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji” otrzymało 

pożyczkę w wysokości 112.678,10 zł.   

 

 

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 

PiRG.032.83.202

1.AK z dn. 

29.07.2021 r. 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Zalew 

Kielce” 

3 000,00 zł  Promocja Gminy Masłów przez Szkółkę 

Żeglarską w okresie od 29.07.20221 r. do 

30.09.2021 r., następujące formy promocji: 

- umieszczenie banera w siedzibie szkółki, 

- umieszczenie naklejek z logo gminy na 

sprzęcie żeglarskim i kadłubie łodzi, 

- informacja o wsparciu na stronie 

www.zagle.kielce.com, 

- umieszczenie logo Gminy na czapkach z 

daszkiem, kapokach, pucharach i 

dyplomach dla uczestników regat. 

PiRG..032.105.20

21.AK z dn. 

28.09.2021 r. 

XXXVIII Oddział 

Związku Polskich 

Spadochroniarzy w 

Kielcach  

3 000,00 zł  Promocja Gminy Masłów podczas 

Zawodów Spadochronowych o Żółty 

Jesienny Liść w dn. 9-10.10.2021 r. 

- umieszczenie banera z logo Gminy 

Masłów na miejscu startu, 

- informacja o wsparciu na stronie 

Oddziału, 

- umieszczenie logo Gminy na dyplomach, 

medalach, plakatach i zaproszeniach. 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie 

Porozumienie 

zawarte od 

07.03.2021r do 

15.12.2021r 

Wojewódzki 

Szkolny Związek 

Sportowy w 

Kielcach 

 

900,00 zł 

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży  

http://www.zagle.kielce.com/
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Umowa nr 2019-

1-PL01-KA101-

064809 z dnia od 

23.07.2019r do 

01.10.2021r 

ERASMUS PLUS 

(przychód dla 

placówki 

195.562,92zł netto) 

 

 

Podniesienie umiejętności językowych 

pracowników 

Porozumienie 

zawarte od 

01.09.2020r do 

31.12.2021r 

mFundacja  

6.510,00 zł 

„Matematyczni Supermocni”, Celem 

programu mPotega jest promocja 

matematyki wśród dzieci i młodzieży, 

pokazanie im jak bardzo potrzebna w 

codziennym życiu jest umiejętność 

sprawnego liczenia i logicznego myślenia 

 

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

 

Nr umowy, data 

zawarcia, okres o 

zobowiązywanie 

Z kim zawarta Opis działań   

 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie 

Dr.022.07.2020 

01.10.2020- 23.06.2021r 

DR.022.07.2021r 

15.09.2021r-24.06.2022r 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Masłowie 

Nieodpłatne udostępnienie hali sportowej 

DR.022.01.2021 

01.01.2021r-01.12.2021r 

Klub sportowy „Skalnik” 

Wiśniówka 

Nieodpłatne udostępnienie sali 

gimnastycznej 

Aneks do umowy z 

17.09.2015r 01.09.2015-

30.06.2021r 

Związek Piłki Ręcznej w 

Polsce 

Nieodpłatne udostępnienie hali sportowej 

zgodnie z programem OSPR dla uczniów SP 

Masłów 

DR.022.11.2020r 

12.10.2020r-23.06.2021r 

15.09.2021r-25.06.2022r 

Masłowskie 

Stowarzyszenie Sportowe 

Nieodpłatne udostępnienie hali sportowej 

 

3.   Inna współpraca bez umowy: 

 

Z kim zawarta 
 

Okres współpracy 
 

Opis działań 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie 

Polski Czerwony 

Krzyż  

Październik/grudzień  

2021r 

Wyprawka dla Żaka, Mikołaj z PCK, zbiórka 

karmy dla zwierząt, „Dziel się uśmiechem”-

program prozdrowotny i profilaktyczny 

 

 

Świętokrzyska Izba 

Krajowej 

Administracji 

Skarbowej w Kielcach 

(KAS) 

Grudzień 2021r Warsztaty pt. „Hazard – nie daj się wciągnąć” 

Stowarzyszenie SOS 

Wioski 

Listopad 2021 Projekt szklony #JestemzSOS 
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2. Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" 

Stowarzyszenie 
Wspólnie dla Tradycji 
 
Bez umowy  

Lipiec – wrzesień 
2021 

Projekt "Spacer z książką" był realizowany przez 
Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji, a 
dofinansowany przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego. Centrum Edukacji i Kultury 
„Szklany Dom” było partnerem projektu 
skierowanego do seniorów i członków UTW w 
Masłowie. W jego ramach zorganizowano 
spotkania z pisarzami promujące czytelnictwo w 
ramach Festiwalu Mediów i Sztuki Otwarte 
Książki oraz rajd dla seniorów.  
Organizatorami wydarzeń było Stowarzyszenie 
Wspólnie dla Tradycji oraz Centrum Edukacji i 
Kultury "Szklany Dom", 
W czasie rajdu uczestnicy zapoznali się m.in. z 
fragmentami "Dzienników" i "Puszczy Jodłowej" 
Stefana Żeromskiego inspirowanymi spacerami, 
jakie odbywał młody Stefan po swoich górach 
domowych. Seniorzy zbierali również opisywane 
przez pisarza zioła.  
Na zakończenie rajdu przy kręgu ogniskowym w 
Ciekotach na seniorów czekało ognisko z 
poczęstunkiem. Nie zabrakło prezentów każdy 
otrzymał pamiątkowy znaczek, książkę 
Kazimiery Zapałowej „Mojej duszy cząstka. O 
Ciekotach i Stefanie Żeromskim” oraz kosmetyki 
przekazane przez firmę Lekam. 

 
W spotkaniach wzięło udział ok. 300 osób, w 
rajdzie ok. 50 osób. 

Związek Harcerstwa 
Polskiego – Chorągiew 
Kielecka – ZHP 
Kielce-Powiat 
 
bez umowy 

Październik 2021 Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” 
było partnerem projektu "Bieg na Radostową i 
Wymyśloną" organizowanego przez Hufiec ZHP 
Kielce-Powiat. W wydarzeniu udział  wzięło 260 
druhów z całego powiatu kieleckiego. 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych 

Fundacja Małych 

Stópek 

Grudzień 2021 140 osób brało udział w zbiórce środków 

pielęgnacyjnych, pieluch, kosmetyków dla 

najmłodszych dzieci z Domu Samotnej Marki w 

Kielcach. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 

Umowa nr 19 

podprogram 2020 z 

dnia 30.12.2020r. 

pomiędzy Związkiem 

Stowarzyszeń Kielecki 

Bank Żywności a 

Stowarzyszeniem 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Mąchocice 

Scholasteria i 

Ciekoty pn. 

„Żeromszczyzna” 

Współpraca w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebujących realizowanego w podprogramie 

2021: wydano 245 skierowań w okresie od grudnia 

2021  do kwietnia 2021 dla 800 osób. Wydano 37,5 

tony żywności min. 
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Rozwoju Wsi 

Mąchocice 

Scholasteria i Ciekoty 

pn. „Żeromszczyzna” 

• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, 

fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki 

wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);  

• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron 

kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza 

gryczana, herbatniki maślane), 

• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy 

dojrzewający), 

• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet 

z makreli w oleju), 

• cukier (cukier biały), 

• tłuszcze (olej rzepakowy), 

na osobę w całym programie; 49 kg. żywność 

wydawano w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 

Kopcowej  w miesiącu styczeń – lipiec 2021r 

 

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 

 Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" 

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie 

 Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych 

 

                      

Sporządziła:  

Katarzyna Rachtan                                                                                                 

 

 

 

                                                                                    Zatwierdzam:  

                                                                                                           Wójt Gminy Masłów 

                                                                                                                  Tomasz Lato 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Gminy Masłów w dniu 31.05.2022r. 

 

 

 

*Aktualizacji dokonano ze względu na korektę informacji Dyrektora SP w Masłowie 

dotyczącej punktu 1. „W zakresie finansowym” oraz 2. ”Inna współpraca niefinansowa (np. 

wolontariat, udostępnienie pomieszczeń itp.)”.  


