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I. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA KOMORNIKI 
 

 

Sołectwo Komorniki położone jest w gminie Mokrsko, leżącej w powiecie 

wieluńskim, w południowo zachodniej części województwa łódzkiego. Dla większości 

mieszkańców gminy Mokrsko i z gmin ościennych nazwa Komorniki odpowiada 

szeregowi miejscowości znajdujących się w południowo-zachodniej części gminy 

Mokrsko. Tak naprawdę żyjący tam ludzie mieszkają w kilku małych miejscowościach i 

koloniach. Są to: Jasna Góra, Komorniki, Komorniki-Jeziorko, Kolonia, Lipie, Motyl, 

Orzechowiec, Poręby, Stanisławów, Zmyślona. Wchodzą one w skład sołectw: 

Komorniki, Jasna Góra i Motyl. 

W skład sołectwa Komorniki wchodzą wsie: Komorniki, Jeziorko, Zmyślona 

oraz kolonie: Granice, Pasternik, Sadzawki, Kolonia. 

 

Wg stanu na dzień 07.01.2008 r. wieś Komorniki liczy 613 mieszkańców, 

Jeziorko – 39 mieszkańców, Zmyślona – 66 mieszkańców. Łącznie sołectwo zamieszkuje 

718 mieszkańców, z których większość pracuje we własnych, niewielkich gospodarstwach 

rolnych. Część mieszkańców pracuje w pobliskim Wieluniu czy okolicach lub za pracą 

wyemigrowało za granicę.  

Sołectwo Komorniki położone jest w południowo – zachodniej części gminy 

Mokrsko. Zabudowa wsi w przeważającej części zwarta, zlokalizowana wzdłuż drogi 

powiatowej i dróg wewnętrznych dojazdowych. Przeważają tereny pod zabudowę 

zagrodową i zagrodowo – mieszkaniową. Przy drodze powiatowej znajdują się obiekty 

użytku publicznego tj. Kościół oraz Dom Strażacki. Szkoła oraz przedszkole znajdują się 

na obrzeżach wsi przy drodze wewnętrznej dojazdowej. Wieś przecina kilka cieków 

wodnych i kanałów, obecnie posiadających charakter typowo melioracyjny. Wschodnią 

część sołectwa zajmuje obszar chroniony Wzgórza Ożarowskie. 

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu 

(4500- 1800 lat p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu już dużo wcześniej, bowiem w 

pobliskich Marężach (dawniej teren gminy Mokrsko) odnaleziono narzędzia, których 

wiek szacuje się 12000-8200 lat p.n.e. Pisane ślady dotyczące konkretnych miejscowości 

są jednak dużo późniejsze i sięgają średniowiecza. Wsie wchodzące w skład gminy były 

własnością książęcą, a niektóre prywatną.  
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Komorniki są bardzo starą wsią ziemi wieluńskiej. Pierwsi mieszkańcy 

pojawili się tu zapewne już w X-XI w. Od początku swego istnienia była to wieś 

służebna, należąca początkowo do kasztelani rudzkiej, później wieluńskiej. Przy 

rozpatrywaniu „pierwszej wzmianki” o Komornikach należy przytoczyć dokument z 15 

IV 1386 roku. Wystawiony on został wspólnie przez burmistrza i rajców wieluńskich oraz 

dziedziców Kurowa i dotyczył sprzedaży przez Janusza zwanego Szadkowski sołectwa w 

Kurowie Świątkowi z Komorznik. Jednakże pierwsza pewna wiadomość źródłowa 

zachowała się w dokumencie Władysława Jagiełły z 21 XI 1409 r. Król potwierdził 

Tomkowi Komornickiemu herbu Nałęcz (pierwszemu ze znanych właścicieli Komornik) 

wcześniejszy zapis 100 grzywien groszy praskich na dzierżonej przez niego w formie 

zastawu wsi Wróblew oraz dopisał do tej sumy dalsze 40 grzywien, jakie otrzymał 

obecnie od niego tytułem pożyczki. Transakcja ta dowodzi znacznych możliwości 

finansowych ówczesnego właściciela majątku. Pod datami: 1409 – mówi się o 

Komornikach jako o wsi służebnej kasztelani wieluńskiej. Komornik nie ominęła szeroko 

prowadzona akcja kolonizacyjna i osiedleńcza z XIV i XV wieku. Według inwentarzy i 

spisów z 1552 r. w Komornikach były dwa młyny szlacheckie. Od końca XVI w. do 

początków XVIII w. wieś podzielona była między dwie rodziny szlacheckie – Wolickich i 

Gaszyńskich. W latach 30-tych XVII w. powołano ponownie parafię w Komornikach, 

którą zlikwidowano na początku XVI w. przyłączając wieś do parafii w Mokrsku. Stało 

się tak dzięki staraniom Andrzeja Wolickego, który wybudował również nowy, murowany 

kościół. Bardzo ważną rolę w życiu Komornik odgrywał folwark i dwór. Jak wynika z 

danych zawartych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z 1887 r. 

gospodarstwo folwarczne z realnościami: Stanisławów, Zmyślona i Kobierzec, było 

starannie prowadzone, stosowano płodozmian 7 i 8 polowy, znajdował się tutaj młyn 

wodny i pokłady rudy żelaza. Właścicielami Komornik wówczas była rodzina 

Bąkowskich do czasu, kiedy po rewolucji w 1905 r. ostatni dziedzic majątku 

zaangażowany w działalność konspiracyjną, obawiając się prześladowań w czasie reakcji 

Stołypina, popełnił samobójstwo. Po jego śmierci żona nie mogąc dać sobie rady z 

majątkiem i nie uzyskawszy zgody władz na parcelację, sprzedała go Żydom i 

wyprowadziła się do Skomlina. Żydzi rozparcelowali majątek, natomiast zabudowania 

podworskie wraz z parkiem wykupiły władze carskie i ulokowano tam siedzibę kordonu 

granicznego (popularnie zwanym stójką kozacką). W 1910 roku powstała Ochotnicza 

Straż Pożarna w Komornikach. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1887
http://pl.wikipedia.org/wiki/1905
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W okresie międzywojennym Komorniki wraz z Jeziorkiem i Zmyśloną oraz 

pobliskim Ożarowem wchodziły w skład gminy Skomlin. Po odzyskaniu niepodległości w 

1918 r. zabudowania i park, które w czasie wojny zostały bardzo zdewastowane, zostały, 

jako mienie opuszczone, przejęte przez skarb państwa, a następnie wykupione przez 

Kuratorium powiatu wieluńskiego. Kuratorium zorganizowało w obiekcie sierociniec, 

którego prowadzenie powierzono Siostrom Urszulankom. W 1924 roku zorganizowano 

kółko rolnicze, które w roku 1931 przybrało nazwę „Przezorność”. W tym samym roku 

zawiązano również Koło Gospodyń Wiejskich. We wsi w tym czasie rozwijał się prężnie 

ruch ludowy, czego efektem w 1933r. było założenie koła „Wici”. W czasie II wojny 

światowej Niemcy po usunięciu sióstr i ich wychowanków zorganizowali w obiekcie dom 

wypoczynkowy dla rodzin oficerskich. Po wyzwoleniu, przez krótki okres mieścił się 

Uniwersytet Powszechny, następnie utworzono tu Państwowy Dom Dziecka. Dla życia 

Komornik i ościennych osad ogromną rolę odegrało przeprowadzenie w 1916 r. kolejki 

wąskotorowej łączącej Wieluń z Praszką. W celu przewozu wydobywanych na 

Orzechowcu rud żelaza, wybudowano jej odnogę przebiegającą przez południową część 

Komornik. Nie mniej ważnym wydarzeniem było wybudowanie szkoły podstawowej w 

okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jej znaczenie jako tzw. szkoły granicznej było 

dla ówczesnych władz RP bardzo ważne. Stanęła ona w miejscu, do którego teoretycznie 

wszystkim uczęszczającym do niej dzieciom było najbliżej. 

Po II wojnie światowej wieś powoli podnosiła się ze zgliszczy. Przywrócono do 

użytku kościół, który w wyniku grabieży w czasie wojny stracił m.in. dzwony, kielichy, 

puszki, monstrancje i ornaty. Życie gospodarcze zaczęło się organizować głównie dzięki 

powstałej zaraz po wojnie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która swój sklep 

miała również w Komornikach. Zaraz po wojnie, bo już w 1946 r. swoją działalność 

wznowiła Ochotnicza Straż Pożarna. Wznowiono prowadzenie zajęć szkolnych.  

Wydarzenia z lat wojny na stałe pozostawiły ślad w psychice mieszkańców. Ci nie 

załamali się i rozpoczęli budowanie na silnych podwalinach świadomości narodowej nową 

społeczność, która funkcjonuje po dziś dzień.
1
 

 

                                                           
1
  Szersze informacje o dziejach Komornik i miejscowości wchodzących w skład gminy Mokrsko można znaleźć 

w obszernej „Monografii Gminy Mokrsko” wykonanej na zlecenie Urzędu Gminy w Mokrsko a przygotowanej 

przez zespół autorski składający się z historyków:  „Monografia Gminy Mokrsko”, opr. zb. pod redakcją 

Tadeusza Olejnika, Wieluń 2004 r. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1918
http://pl.wikipedia.org/wiki/1916
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielu%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Praszka
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II ZASOBY 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE  

Geograficznie Komorniki przynależą do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej 

zaliczanej do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny 

Południowowielkopolskiej. Na uwagę zasługuje park z licznymi pomnikami przyrody 

należący do Domu Dziecka w Komornikach (teren wsi Orzechowiec). Jest to placówka 

prowadzona przez Starostwo Powiatowe. Wśród tych pomników można wyróżnić m. in. lipy 

drobnolistne, wiązy szypułkowe, dąb szypułkowy, klon zwyczajny i grab zwyczajny. 

 Eksploatowane są pokłady surowców krzemionkowo – okruchowych (piasek, żwir). 

Środowisko przyrodnicze nie jest skażone, ponieważ w okolicy brak jest przemysłu. Tereny 

sołectwa są zmeliorowane – występuje system rowów melioracyjnych. Istnieje również kilka 

stawów i oczek wodnych. U granic sołectwa znajdują się lasy, głównie iglaste – wśród 

nasadzeń dominuje sosna a także świerk oraz w ostatnich latach drzewa liściaste. Są to Lasy 

Państwowe – Nadleśnictwa Ożarów oraz lasy prywatne. Występują zadrzewienia przydrożne 

oraz zagajniki drzew i krzewów. Wschodnią część sołectwa zajmuje obszar chroniony 

Wzgórza Ożarowskie. 

 
Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Kamil Piekarski 
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INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

Instytucje: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Komornikach – w roku szkolnym 2007/2008 - 6 

oddziałów, 76 uczniów. 

2. Publiczne Przedszkole w Komornikach – w roku szkolnym 2007/2008 – 1 oddział, 21 

dzieci. 

3. Parafia pod wezwaniem Św. Mikołaja w Komornikach. 

4. Państwowy Dom Dziecka w Komornikach – 30 wychowanków w wieku od 4 do 21 

lat (podlega Starostwu Powiatowemu Wieluniu, teren wsi Orzechowiec). 

Organizacje: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach – założona w 1910 r., wyposażona w 

samochód ratowniczo – gaśniczy marki Żuk (z 1978r.). OSP w Komornikach 

dysponuje również domem strażackim wybudowanym po II wojnie światowej. 

2. Rada Parafialna. 

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci dowożone są do Publicznego Gimnazjum w 

Mokrsku. Najczęściej kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Wieluniu, bądź 

Praszce. Najbliższy urząd pocztowy znajduje się w Mokrsku. Mieszkańcy Komornik mogą 

korzystać z ośrodka zdrowia i punktu aptecznego w Mokrsku oraz filii w Ożarowie. 

GOSPODARKA 

 W Komornikach podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Ogólna powierzchnia 

obrębu geodezyjnego Komorniki wynosi 685,9751 ha: grunty orne stanowią 597,5218 ha, łąki 

trwałe 82,5961 ha, pastwiska 1,7342 ha, pozostałe to sady, lasy, stawy, rowy i nieużytki. W 

Komornikach przeważają klasy gruntów IVa i IVb, występują też grunty klasy IIIa, IIIb i V. 

W sołectwie znajdują się również tereny pod zalesienie. Na ogólną liczbę 188 gospodarstw 

rolnych zaledwie 8,5% gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha, 18,5 % mieści się w 

przedziale od 5 do 10 ha, aż 73% to gospodarstwa poniżej 5 ha. Prowadzona jest produkcja 

zarówno roślinna jak i zwierzęca. Uprawia się głównie zboże i ziemniaki. W produkcji 
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zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej, pogłowie bydła jest bardzo niskie. Największe 

obszarowo gospodarstwo ma powierzchnię 16,5 ha. 

Na terenie sołectwa Komorniki wpisane jest do ewidencji działalności 

gospodarczej 17 podmiotów gospodarczych, 4 z nich prowadzi swoją działalność poza 

granicami sołectwa (2 w Wieluniu, 1 w Praszce, 1 w Krzyworzece).  

 

Podmioty działające na terenie miejscowości: 

 

1. Usługi remontowo – budowlane – 2,  

2. Handel art. spożywczo – przemysłowymi – 1, 

3. Bar gastronomiczny i handel art. spożywczo – przemysłowymi – 1,  

4. Usługi rzeźniczo – wędliniarskie – 1, 

5. Usługi przewozu mleka – 1, 

6. Handel art. przemysłowymi – 1, 

7. Działalność ubezpieczeniowa – 1, 

8. Produkcja mięsa – 1,  

9. Usługi sprzętem rolniczym – 1, 

10. Usługi muzyczno – organistowskie – 1, 

11. Usługi ślusarsko – kowalskie – 1, 

12. Usługi spawalniczo – ślusarskie – 1. 

 

 

INFRASTRUKTURA, OBIEKTY 

 

 

1. Wodociąg 

 

  Sołectwo zostało zwodociągowane na początku lat 90-tych. Wykonano sieć 

wodociągową Ø 160, Ø 110 PCV oraz Ø 90 i Ø 63 o łącznej długości ponad 7 km. 

Przyłącza wodociągowe wykonano z węża PE Ø 32 o łącznej długości ok. 3,6 km (sztuk 

184). 
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2. Kanalizacja  

 

 

 Brak jest zbiorowej kanalizacji sanitarnej, brak oczyszczalni przydomowych. 

Ścieki komunalne odprowadzane są do indywidualnych szamb a wywożone do 

oczyszczalni w Mokrsku i Wieluniu. Stosuje się również wywożenie na własne pola i 

rozprowadzanie sączkami drenacyjnymi. Brak kanalizacji deszczowej. 

 

 

3. Telefonizacja 

 

 

 

Na terenie Komornik działają operatorzy telefonii stacjonarnej: 

Telekomunikacja Polska S.A., Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej; oraz 

komórkowej: Era, Plus, Orange, Play. Zasięg sieci komórkowej nie jest wystarczający. 

Najbliżej położona od wsi stacja bazowa sieci PLUS Polkomtela oddalona jest o 5 km i 

znajduje się w Mokrsku. 

 

4. Oświetlenie  

 

 

Oświetlenie uliczne skoncentrowane jest głównie wzdłuż drogi powiatowej. 

Przy drogach gminnych oprawy zamontowane są na co drugim słupie lub rzadziej, w 

ostatnich latach następowały wymiany pojedynczych lamp (przystanek PKS, 

skrzyżowania dróg). Oprawy oświetleniowe wymagają wymiany na nowe, 

energooszczędne. Oświetlenie wymaga modernizacji w celu polepszenia jego jakości, 

przedłużenia czasu świecenia, a także obniżenia kosztów eksploatacji. Dodatkowo są 

jeszcze ciągi komunikacyjne pozbawione oświetlenia ulicznego.  
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5. Drogi i chodniki.  

 

 

- droga powiatowa Nr 4513E – Słupsko – Komorniki – Zmyślona – stan zły, 

- droga gminna Nr 117055 E – 1,250 km – Pasternik – Motyl– stan dobry, 

- drogi wewnętrzne dojazdowe do posesji, do gruntów rolnych, leśnych.  

 

 

6. Obiekty: 

   

 

 - Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komornikach – do rejestru 

zabytków wpisano go 30 XII 1967 r. pod numerem 121/A. O wcześniejszym kościele w 

Komornikach, zapewne drewnianym, nie posiadamy informacji. Wiadomo jednak, że parafia 

istniała już na początku XV w. Zachowany do dziś obecny murowany kościół ma cechy 

późnorenesansowe. Wzniesiony został na przełomie 

lat 20. i 30. XVII w. Fundatorem byli Ewa i Andrzej 

Woliccy, ówcześni właściciele Komornik. 

Komornicka świątynia jest orientowana, jednonawowa 

i jednowiekowa, wzniesiona na rzucie prostokąta 

zamkniętego od wschodu (prezbiterium) wielobocznie, 

od zachodu ograniczonego kwadratową wieżą. Ściany 

kościoła wzmocnione są przyporami, pomiędzy 

którymi na dwóch poziomach znajdują się okna; górą 

okrągłe, a poniżej pionowe, zamknięte półkoliście. 

Bryła kościoła jest jednokalenicowa, ze wspólnym dachem dwuspadowym; od strony 

prezbiterium trójspadowym, przykrytym dachówką. Na kalenicy dachu zbudowano 

sygnaturkę, z cebulastym hełmem, natomiast wieża posiada dach czterospadowy, zwieńczony 

latarnią i hełmem. Zarówno sygnaturka, jak i wieża przykryte są blachą cynkową. W 

przeszłości dach kościoła kryty był gontem, który po 1835 r. wymieniono na dachówkę. 

Również obecnie na kościele znajduje się ceramiczne pokrycie. Dodać należy, iż od północy 

przy prezbiterium znajduje się zakrystia, a przy nawie kruchta. W 1873 r. kościół poddano 

gruntownej restauracji. Jednakże jeszcze przez następne dziesięciolecia ceglasty kościół nie 

Foto: Roman Kędzierski 
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miał położonych tynków zewnętrznych. Nastąpiło to dopiero w roku 1933, wówczas zadbano 

również o wnętrze. Artysta malarz Karol Dąbrowski w 1935 roku ozdobił świątynię 

polichromią. Niestety, w czasie okupacji kościół zdewastowano w skutek używania go jako 

magazynu. Po wojnie w latach 1952-53, świątynię odnowiono, a cztery lata później jej 

wnętrze otrzymało nową polichromię, ponownie wykonywaną pod kierunkiem K. 

Dąbrowskiego. Wnętrze Komornickiej świątyni jest bardzo ciekawe. Jej ściany zdobią 

parzyście usytuowane pilastry, dźwigające belkowanie. Półkolista tęcza stanowi linię 

graniczną między prezbiterium i nawą. Na belce tęczowej umocowano rzeźby z tzw. 

Ukrzyżowania. Architekturę wnętrza dopełniają sklepienia kolebkowe z lunetami, czyli 

otworami. W nawie i prezbiterium sklepienia pokryte są dekoracją stiukową w typie kalisko-

lubelskim, o osnowie kratowo-kasetowej. Na pilastrach sztukateria zakończona jest 

motywami tarcz herbowych, a na wspornikach główkami w chustach. Ołtarze, główny i 

boczne oraz ambona są barokowe, pochodzą z XVIII w. W głównym ołtarzu umieszczono 

barokowy krucyfiks z XVII w., w prawym bocznym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 1 

poł. XVIIw., a w lewym obraz św. Mikołaja Biskupa z XVIII w. Pod kościołem znajdują się 

krypty grobowe, lecz brakuje informacji, co do tożsamości pochowanych. W kruchcie pod 

wieżą, jest tablica epitafijna z czarnego marmuru poświęcona ks. Nowakowi, który poniósł 

śmierć w Dachau w dniu 18 V 1942 r. 

 

 

               

 

 

 

Foto: Kamil Piekarski Foto: Kamil Piekarski 
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- Państwowy Dom Dziecka z parkiem, w którym znajdują się liczne pomniki 

przyrody. Uruchomiony został 1 września 1949 r. w budynku dworu w Komornikach, w 

którym przed wojną funkcjonował sierociniec. W budynku dworu uruchomiono w 1945 r. 

Uniwersytet Ludowy, którego kierownikiem i organizatorem był Wacław Jędrzejewski. W 

1948 r. Uniwersytet zlikwidowano, jego wyposażenie przewieziono do budynku dworu w 

Mokrsku, gdzie miała powstać szkoła rolnicza. Po zlikwidowaniu Uniwersytetu władze 

kuratoryjne postanowiły zorganizować w Komornikach Dom Dziecka, którego 

kierownikiem został Kazimierz Dominas. Na dzień dzisiejszy Dom Dziecka ma adres 

Orzechowiec 20 i nie znajduje się w sołectwie Komorniki, jednakże jest z nim bardzo 

silnie powiązany. W domu dziecka przebywa obecnie 30 wychowanków w wieku od 4 do 

21 lat, kierownikiem jest Katarzyna Olejnik. 

 

 

 

 

Foto: Roman Kędzierski Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 
Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Kamil Piekarski 
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       - Cmentarz Parafialny,  

 

   

  - Obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Komornikach i Publicznego Przedszkola 

w Komornikach.  

 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Roman Kędzierski 

Foto: Kamil Piekarski 

Foto: Kamil Piekarski 
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- boisko sportowe 

 

 

- Dom Strażacki w Komornikach. 

 

 

 

Foto: Kamil Piekarski 

Foto: Kamil Piekarski Foto: Kamil Piekarski 

Foto: Kamil Piekarski 
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  II. Analiza SWOT  

Mocne strony: Słabe strony: 

 zróżnicowana bonitacja gleb, 

 tereny atrakcyjne przyrodniczo (park z 

licznymi pomnikami przyrody, stawy, 

oczka wodne, piękne lasy), 

 dobry stan środowiska naturalnego, 

czyste powietrze, dobry mikroklimat, 

 bliskie sąsiedztwo dużych kompleksów 

leśnych, 

 przyjaźni mieszkańcy i dobre miejsce 

wypoczynku, 

 infrastruktura: pełne zwodociągowanie, 

telefony stacjonarne, zasięg telefonii 

komórkowej, droga powiatowa, droga 

gminna, oświetlenie uliczne, obiekty 

komunalne (w tym również w centrum 

miejscowości), 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne 

Przedszkole,  

 Państwowy Dom Dziecka, 

 OSP dysponująca Domem Strażackim,  

 działająca Rada Parafialna, 

 aktualny Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, 

 opracowana „Monografia Gminy 

Mokrsko” oraz folder, a także intencja 

opracowania szlaku historyczno-

turystycznego gminy Mokrsko,  

 budynki komunalne możliwe do adaptacji 

na potrzeby społeczno – kulturalne 

miejscowości, 

 mała liczba podmiotów gospodarczych, 

 duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

 bezrobocie, 

 brak bazy agroturystycznej, 

 niski poziom aktywizacji gospodarczej 

(w gminie Mokrsko -najniższe w 

powiecie wieluńskim saldo ilości firm w 

ostatnich 3 latach – dane GUS z 2005 r.)  

 brak wystarczających środków 

finansowych w budżecie gminy na 

rozwój miejscowości, 

 brak animatora kultury dla miejscowości 

i całej gminy,  

 brak centrum kulturalnego miejscowości, 

 mała aktywność kulturalna i społeczna 

mieszkańców, 

 niedoinwestowania baza sportowa,  

 brak kanalizacji, 

 stan dróg, chodników, parkingów 

wymagający modernizacji i rozbudowy, 

 stan oświetlenia ulicznego wymagający 

modernizacji i rozbudowy, 

 brak form zorganizowania rolników 

indywidualnych 
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 położenie blisko miasta Wielunia 

 istnienie terenów inwestycyjnych             

o charakterze usługowym 

 

 

 

Szanse: 

 

 

Zagrożenia: 

 możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na rozwój wsi,  

 sprzyjająca polityka regionalna 

adresowana do rozwoju obszarów 

wiejskich, 

 rozwój rolnictwa i sektora usług, 

 zwiększenie zainteresowania inwestorów 

poprzez uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych, 

 coraz większa możliwość szerokiej 

promocji walorów historycznych i 

przyrodniczych wsi, m.in. przez Internet, 

 zainteresowanie mieszkańców miast 

(zwłaszcza Wielunia) terenami wiejskimi 

w celach: budownictwa jednorodzinnego 

oraz tworzenia miejsc wypoczynku i 

rekreacji (budowa stawów rybnych), 

 tendencja do zalesiania gruntów rolnych i 

nieużytków 

 

 brak stabilności w polityce wspierania 

obszarów wiejskich,  

 niewystarczające rozwiązania systemowe 

umożliwiające władzom lokalnym 

realizację kosztownych inwestycji 

infrastrukturalnych,  

 nadmierny wzrost obciążeń 

podatkowych,  

 niewystarczający wzrost gospodarczy 

kraju, 

 stała emigracja zarobkowa mieszkańców, 

 postępująca degradacja środowiska 

(wolna rozbudowa gminnej sieci 

kanalizacyjnej 
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IV. ANALIZA ZASOBÓW I UWARUNKOWAŃ 

  

A. Co wieś wyróżnia? 

          

 Analiza – co jest? 

 

 zróżnicowana bonitacja gleb, 

 tereny atrakcyjne przyrodniczo (park z licznymi pomnikami przyrody, stawy, oczka 

wodne, piękne lasy), 

 dobry stan środowiska naturalnego, czyste powietrze, dobry mikroklimat, 

 bliskie sąsiedztwo ogromnych kompleksów leśnych, 

 przyjaźni mieszkańcy i dobre miejsce wypoczynku, 

 infrastruktura: pełne zwodociągowanie, telefony stacjonarne, zasięg telefonii 

komórkowej, droga powiatowa, droga gminne, oświetlenie uliczne, obiekty komunalne (w 

tym również w centrum miejscowości), 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole,  

 Państwowy Dom Dziecka, 

 OSP dysponująca Domem Strażackim,  

 działająca Rada Parafialna, 

 aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

 opracowana „Monografia Gminy Mokrsko” oraz folder, a także intencja opracowania 

szlaku historyczno-turystycznego gminy Mokrsko,  

 budynki komunalne możliwe do adaptacji na potrzeby społeczno – kulturalne 

miejscowości, 

 położenie blisko miasta Wielunia, 

 istnienie terenów inwestycyjnych o charakterze usługowym. 

 

Diagnoza – jak jest?  

  brak kanalizacji sanitarnej we wsi, 

 brak kanalizacji deszczowej we wsi, 

 droga powiatowa i ciągnące się wzdłuż niej chodniki, drogi wewnętrzne dojazdowe -

wymagają modernizacji i rozbudowy, 

 niewystarczająca ilość chodników i parkingów w miejscowości, 
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 urządzenia melioracyjne, przede wszystkim rowy wymagają udrożnienia, 

 oświetlenie uliczne jest niewystarczające i wymaga uzupełnienie oraz modernizacji celem 

obniżenia kosztów eksploatacji, 

 szkoła podstawowa i przedszkole wymagają termomodernizacji, oraz wymiany instalacji 

C.O.,  

 boisko sportowe wymagające całkowitej rozbudowy, 

 Dom Strażacki wymaga termomodernizacji, 

 brak centrum kulturalnego wsi, 

 brak bazy agroturystycznej, 

 brak twardej nawierzchni na drogach wewnętrznych dojazdowych, 

 brak form zorganizowania rolników indywidualnych. 

 

 

Prognoza – jak ma być? 

 

 skanalizowana wieś, gdyż tereny uzbrojone zwiększą zainteresowanie potencjalnych 

nowych mieszkańców i inwestorów, 

 zmodernizowania szkoła podstawowa i przedszkole – termomodernizacja, remont 

instalacji C.O., 

 przeprowadzona termomodernizacja Domu Strażackiego, 

 wyremontowany i na nowo wykorzystany teren komunalny (dz. 300 i 306) – utworzenie 

świetlicy wiejskiej i parkingu, 

 udrożniona melioracja, 

 rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura boiska sportowego, 

 zmodernizowane i rozbudowane oświetlenie uliczne, 

 zmodernizowane drogi, chodniki 

 centrum wsi odnowione, unowocześnione i zadbane, 

 

B. Jakie wieś pełni funkcje? 

 

Analiza - co jest ? 

 

- funkcje rolnicze,  

- funkcje mieszkaniowe,  
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- funkcja oświatowo-kulturalna, 

- funkcja produkcyjno- usługowo – handlowa, 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

 Wieś stwarza niewielkie perspektywy rozwoju mieszkańców. Ograniczony jest dostęp 

do kultury, a także sportu. Najbliższe zespoły sportowe znajdują się w Mokrsku – „Sparta” 

Mokrsko oraz w Ożarowie – KS Ożarów i UKS „Jedynka” Ożarów. Publiczna Szkoła 

Podstawowa pełni funkcję oświatowo – kulturalną. Placówka wymaga wielu nakładów. 

Gospodarstwa rolne są rozdrobnione. Niewielka ilość podmiotów usługowo – handlowych. 

Brak gospodarstw agroturystycznych i słabo rozwijająca się pozarolnicza działalność 

gospodarcza. Brak oddolnej aktywizacji rolników. W Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego są przeznaczone tereny pod zabudowę i inwestycje, jednak bez pełnej 

infrastruktury (kanalizacji, dróg dojazdowych).  

 

Prognoza – jak  ma być? 

 

Obecne funkcje intensywnie rozwijane. Silniejsze oddolne organizowanie się i aktywizacja 

mieszkańców, w tym przede wszystkim młodzieży i rolników. Konieczne uzbrojenie terenu w 

sieć kanalizacyjną. Polepszenie infrastruktury drogowej. 

 

C. Kim są mieszkańcy? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Wg stanu na dzień 07.01.2008r. Komorniki liczą 613 mieszkańców, Jeziorko – 39, Zmyślona 

– 66. Razem sołectwo Komorniki liczy 718 mieszkańców. Z danych Urzędy Gminy wynika, 

że w roku 2007 zameldowanych było w Komornikach 613 osób, Jeziorku 40 osób, Zmyślonej 

69 osób, w 2006 r. w Komornikach 607 osób, Jeziorku 40 osób, Zmyślonej 69 osób, w 2005 

r. – w Komornikach 609 osób, Jeziorku 41 osób, Zmyślonej 74 osób. 
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Diagnoza – jak jest? 

 

Większość mieszkańców Komornik pracuje we własnych, niewielkich gospodarstwach 

rolnych, część w pobliskim Wieluniu czy okolicach lub wyemigrowało za pracą za granicę. 

Ponadto społeczność zwarta o dobrych relacjach wzajemnych, przyjaźnie nastawieni do 

innych. Nową tendencją jest wykupywanie działek budowlanych lub starych opuszczonych 

zagród przez mieszkańców spoza gminy, zwłaszcza miast. Może to w przyszłości 

zaktywizować społeczność lokalną. 

 

Prognoza – jak ma być ? 

 

Utrzymać obecną sytuację, jednocześnie nie dopuszczając do nadmiernego odpływu ludzi, 

zwłaszcza młodych i wykształconych. W tym celu nieodzowne jest m. in. stworzenie 

możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i hobby związanym z kulturą 

i sportem, w tym również aktywizacja średniej wiekowo społeczności. 

 

D. Co daje utrzymanie? 

 

Analiza – co jest? 

 

Głównym źródłem dochodu jest praca we własnych, indywidualnych gospodarstwach 

rolnych. W Komornikach jest 188 gospodarstw. Mieszkańcy utrzymują się również z pracy 

zarobkowej w sołectwie i poza nim, głównie w Wieluniu i okolicach, a także za granicą. 19 

mieszkańców wsi ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ponadto mieszkańcy 

utrzymują się z świadczeń socjalnych, emerytur i rent.  

 

Diagnoza – jak jest?  

  

- niekorzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych (duże rozdrobnienie i mały areał 

gospodarstw), 

- brak pełnej specjalizacji i intensyfikacji produkcji umożliwiającej rozwój gospodarstw i 

zwiększenie dochodów, 

- niewystarczająca aktywność ekonomiczna mieszkańców,  

- niewystarczające dochody z pracy zarobkowej, 
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- mieszkańcy nie czerpią korzyści finansowych z walorów przyrodniczo wsi. 

 

Prognoza- jak ma być? 

 

- większa dochodowość w rolnictwie,  

- zmniejszone bezrobocie, 

- możliwość znalezienia pracy poza rolnictwem lub założenie własnej działalności 

gospodarczej,  

- zwiększenie aktywizacji zawodowej, 

- widoczna specjalizacja w produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

- agroturystyka. 

 

 

E. Jak wieś jest zorganizowana? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- Rada Sołecka, 

- Rada Parafialna,  

- Ochotnicza Straż Pożarna, 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Rada Rodziców przy Szkole i Przedszkolu, 

 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

 Niewystarczająca ilość form organizacji mieszkańców, a u istniejących widoczne duże 

potrzeby nakładów finansowych i ludzkich. 

 

Prognoza – jak ma być? 

 

 Częstsze oddolne organizowanie się i zwiększona aktywizacja mieszkańców. 

Działanie animatorów życia społeczno – kulturalnego, wykorzystujących potencjał 

ludnościowy i intelektualny. Zróżnicowanie form zorganizowania się mieszkańców. 
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Wyszkoleni pod względem zawodowo – zarobkowym rolnicy zorganizowani w sposób 

przynoszący korzyści sobie, swoim rodzinom i całej społeczności wsi. 

 

F. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży?  

 

Analiza – co jest? 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa,  

- Publiczne Przedszkole, 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

-aktywne koła zainteresowań ukierunkowane tylko na sport, 

- brak miejsca spotkań młodzieży po południu i w dni wolne od nauki,  

- brak animatora kulturalnego wsi, 

- mało zadbane miejsca przeznaczone na wypoczynek i relaksację, 

- ograniczone środki na zajęcia pozalekcyjne w PSP, 

 

Diagnoza – jak ma być ? 

 

-  zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej, 

-  organizowanie życia społecznego i kulturalnego dodatkowo w Domu Strażackim, 

- świetlica wiejska (powstała poprzez adaptację budynku komunalnego) zapewniająca 

ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu i rozwoju najmłodszego pokolenia mieszkańców, 

- infrastruktura sportowa i kulturalna umożliwiająca organizację czasu wolnego dzieci i 

młodzieży tj., budowa boiska wielofunkcyjnego, 

- stworzony i prężnie działający klub sportowy. 

 

G.  W jaki sposób rozwiązuje się problemy? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- Zebranie wiejskie, 

- Rada Sołecka,  
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- Sołtys,  

- Rada Gminy,  

- Wójt, 

- Rada Parafialna  

- inne instytucje i organizacje. 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

 Dobre i sprawdzone sposoby rozwiązywania problemów na wsi.  

 

Prognoza – jak powinno być? 

  

 Należy utrzymać obecną formę.  

 

H. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje i rozwija? 

 

Analiza – co jest?  

 

 Współcześni mieszkańcy gminy Mokrsko, w tym także mieszkańcy wsi Komorniki 

zdołali ocalić od zapomnienia to, co najważniejsze- własną kulturę i świadomość narodową. 

W Komornikach szczególnie mocno kultywowane są tradycje związane z życiem parafii, 

piękny zabytkowy kościół jest chlubą i wizytówką miejscowości, ciekawym obiektem z 

punktu widzenia turystycznego oraz miejscem skupiającym większość mieszkańców. 

Podtrzymywana jest pamięć o wybitnych osobach i wydarzeniach (artykuły w prasie lokalnej, 

kroniki, uroczyste obchody jubileuszy i rocznic ważnych wydarzeń dla społeczności wsi). 

 

Diagnoza – jak jest ? 

 

 Powoli zanikają liczne tradycje i obyczaje. Sposób obchodzenia świąt kościelnych,  

obrzędów weselnych staje się coraz bardziej ubogi. Widoczne coraz mniejsze zaangażowanie 

młodego pokolenia w kultywowaniu tradycji. W życiu wsi i gminy widać brak 

zaangażowanych i wykształconych animatorów. 
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Prognoza – jak ma być ? 

 

 Ciągłe kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych.  

 

I.  Jaki wieś ma wygląd? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- tereny atrakcyjne przyrodniczo (park z licznymi pomnikami przyrody, stawy, oczka wodne, 

piękne lasy),  

- w sołectwie Komorniki zabudowa skupia się głównie wzdłuż drogi powiatowej, rzadziej 

wzdłuż dróg wewnętrznych dojazdowych.  

- przeważają tereny pod zabudowę zagrodową i zagrodowo – mieszkaniową. Przy drodze 

powiatowej znajdują się obiekty użytku publicznego tj. kościół oraz Dom Strażacki. Szkoła i 

przedszkole są oddalone o ok. 0,8 km od drogi powiatowej,  

- urozmaicona rzeźba krajobrazu, liczne zjawiska polodowcowe, 

- w części południowej graniczy z lasami, wchodzącymi w skład Nadleśnictwa Ożarów. 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

 Miejscowości w sołectwie zadbane. Większość indywidualnych posesji z roku na rok 

jest coraz ładniejsza. Brak jednak chodników, istniejące tak jak i droga powiatowa wymagają 

modernizacji, zaniedbane rowy przydrożne, przepusty. Obiekty użyteczności publicznej 

wymagają modernizacji i adaptacji. Oświetlenie uliczne niepełne, przestarzałe.  

 

Prognoza- jak ma być?  

 

 Modernizacja dróg i chodników, budowa nowych chodników, modernizacja obiektów 

użyteczności publicznej, modernizacja oświetlenia i urządzeń melioracyjnych. Stworzenie 

wielofunkcyjnego centrum miejscowości z obiektami użyteczności publicznej, parkingami, 

chodnikami. 
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J.  Jakie są mieszkania i obejścia? 

 

Analiza – jak jest?  

 

 Budynki przeważnie murowane, obejścia zadbane. 

 

 Diagnoza – jak jest ? 

 

 Domy i obejścia zadbane w znacznej części. Duża ilość eternitowych poszyć 

dachowych, głównie na budynkach gospodarczych.  

 

Prognoza jak ma być? 

 

Domy i obejścia zadbane, skanalizowane, odnowione ogrodzenia, zadbane ogródki 

przydomowe, wymienione eternitowe poszycia dachowe. Obornik składowany w miejscu 

wydzielonym, zabezpieczonym i niewidocznym od drogi. 

 

K.  Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Geograficznie sołectwo Komorniki przynależy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej 

zaliczanej do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny 

Południowowielkopolskiej.  

 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

Na uwagę zasługuje park z licznymi pomnikami przyrody należący do Domu Dziecka 

w Komornikach (teren wsi Orzechowiec). Wśród tych pomników można wyróżnić m. in. lipy 

drobnolistne, wiązy szypułkowe, dąb szypułkowy, klon zwyczajny i grab zwyczajny.  
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Eksploatowane są pokłady surowców krzemionkowo – okruchowych (piasek, żwir). 

Środowisko przyrodnicze nie jest skażone, ponieważ w okolicy brak jest przemysłu. Tereny 

sołectwa są zmeliorowane – występuje system rowów melioracyjnych. Istnieje również kilka 

stawów i oczek wodnych. U granic sołectwa znajdują się lasy. Są to Lasy Państwowe – 

Nadleśnictwa Ożarów oraz lasy prywatne. Występują zadrzewienia przydrożne oraz zagajniki 

drzew i krzewów. Wschodnią część sołectwa zajmuje obszar chroniony Wzgórza Ożarowskie. 

 

Prognoza – jak ma być?  

 

Stan środowiska naturalnego zachowany. Miejscowości powinna być skanalizowana w 

całości, więksi rolnicy powinni wyposażyć swoje gospodarstwa w płyty obornikowe i 

zbiorniki na gnojowicę. Walory przyrodnicze i historyczne wyeksponowane (tablice 

informacyjne, zadbane miejsca ewentualnego czynnego wypoczynku i terenów spacerowych). 

 

L. Jakie jest rolnictwo? 

 

Analiza – co jest? 

 

W sołectwie Komorniki podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Liczba gospodarstw 

rolnych 188.  

 

 Diagnoza – jak jest? 

 

W Komornikach podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Ogólna powierzchnia obrębu 

geodezyjnego Komorniki wynosi 685,9751 ha: grunty orne stanowią 597,5218 ha, łąki trwałe 

82,5961 ha, pastwiska 1,7342 ha, pozostałe to sady, lasy, stawy, rowy i nieużytki. W 

Komornikach przeważają klasy gruntów IVa i IVb, występują też grunty klasy IIIa, IIIb i V. 

W sołectwie znajdują się również tereny pod zalesienie. Na ogólną liczbę 188 gospodarstw 

rolnych zaledwie 8,5% gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha, 18,5 % mieści się w 

przedziale od 5 do 10 ha, aż 73% to gospodarstwa poniżej 5 ha. Prowadzona jest produkcja 

zarówno roślinna jak i zwierzęca. Uprawia się głównie zboże i ziemniaki. W produkcji 

zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej, pogłowie bydła jest bardzo niskie. Brak bazy 

przetwórczej, szeroka specjalizacja produkcji. 
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Prognoza – jak ma być?  

 

Gospodarstwa wyposażone w nowoczesny sprzęt rolniczy, wyremontowane i rozbudowane 

budynki gospodarcze. Oferta dla rolników licznych szkoleń z nowoczesnych metod 

prowadzenia gospodarstw, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i agroturystyki. Rozwój 

rolnictwa w sołectwie, zwiększanie i zróżnicowanie dochodowości z prowadzonych 

gospodarstw. Niezbędne poszukiwanie przez mieszkańców dodatkowych dochodów poza 

rolnictwem. Wybudowanie bazy przetwórczej produktów rolnych. 

 

M. Jakie są powiązania komunikacyjne? 

 

Analiza – co jest? 

- droga powiatowa Nr 4513E – Słupsko – Komorniki – Zmyślona – stan zły, 

- droga gminna Nr 117055 E – 1,250 km – Pasternik – Motyl– stan dobry 

(nawierzchnia bitumiczna w obrębie sołectwa), 

- drogi wewnętrzne dojazdowe do posesji, do gruntów rolnych, leśnych.  

 

Diagnoza- jak jest? 

Przez Komorniki przebiega droga powiatowa Słupsko – Komorniki – Zmyślona Nr 4513E – 

chodnik wzdłuż drogi częściowy, droga wymaga: zwiększenia nośności, nowej nawierzchni 

bitumicznej, udrożnienia rowów, remontu i położenia chodników. Droga gminna Pasternik – 

Motyl Nr 117055 E – 1,250 km nawierzchnia bitumiczna – stan dobry. Drogi wewnętrzne 

dojazdowe – część nawierzchnie bitumiczne – stan zadowalający i dobry, część nawierzchnie 

tłuczniowe i żużlowe – stan zadowalający i zły.  

 

Prognoza- jak ma być? 

 

Zmodernizowana droga powiatowa, drogi wewnętrzne, dojazdowe – utwardzone, 

wyremontowane i poprawione nawierzchnie, część wyasfaltowana (m.in. do cmentarza, przez 

kolonię Pasternik), wybudowane chodniki, pasy i ścieżki rowerowe.  
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Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2008 – 2015  

 

 

Zadanie 
Szacowany 

koszt (zł) 

Planowany 

termin 

realizacji 

Źródła finansowania 

ODNOWA CENTRUM WSI KOMORNIKI 

 

A) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Komornikach, 

zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz urządzenie palcu zabaw dla 

dzieci,  

 

B) Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem na działce nr 300 i 306 

 

C) Termomodernizacja budynku OSP 

 

 

D) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Komornikach 

 

E) Budowa i remont chodników przy drodze powiatowej: 

– budowa 1 km 

– remont 1,4 km 

 

F) Modernizacja drogi wew. dojazdowej (Pasternik) o dł. 0,55 km. 

 

Razem 

1.967.000 

 

A) 400.000 zł 

 

 

 

B) 200.000 + 

210.000 zł 

C) 85.000 zł 

 

 

D) 190.000 zł 

 

E) 150.000 zł + 

252.000 zł 

 

 

F) 480.000 zł 

 

 

 

2008-2015 

 

 

 

 środki Unii Europejskiej, 

budżet gminy, WFOŚiGW 

Kanalizacja sanitarna – oczyszczalnie przydomowe  

Przy założeniu 1 oczyszczalni dla 5 gospodarstw – 11 oczyszczalni – 34 000 zł x 

8 sztuk = 374 000 zł 

374 000zł 2010 – 2018  Środki Unii Europejskiej 
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Budowa kanalizacji sanitarnej – Komorniki-Jasna Góra 

 

Długość planowanej kanalizacji grawitacyjnej ø 200 PCV – ok.8,45 km 

Długość kolektorów tłocznych ø 110 PCV – ok. 6,50 km 

Ilość przepompowni – 3 

3. 339. 300 zł 2014 – 2018  Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi,  

 

Wymiana i dodatkowe oświetlenie ulic 

 

a) Wymiana oświetlenia z lamp zwykłych na sodowe 

Ilość sztuk - 150 

b) Założenie oświetlenia na przysiółku „Jeziorko”. (projekt + wykonanie) 

 

Razem 

127.000 zł 

W tym 

a)  112 500 zł 

b)  14 500 zł  

2008 – 2009  Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy, WFOŚiGW 

 

Budowa kanalizacji burzowej (wraz z budową i remontem chodników) 

 

 

360 000 zł 

 

2008 – 2015  środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy, WFOŚiGW 

Szkolenia, kursy dla mieszkańców 
 

 

20 000 zł 
 

2008 – 2012  Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy 

 

Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w obrębie cmentarza, 

„Jeziorka” i „Granic” 

 

1.000 000 zł 2008 – 2015  Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy, WFOGR 

Zakup Samochodu Strażackiego dla OSP Komorniki 

 

120 000 zł 2012 budżet gminy 

Budowa ścieżek rowerowych w Sołectwie  

(przebieg byłej kolejki wąskotorowej) – utwardzona i wykarczowana 

nawierzchnia  

20 000 zł 2010 – 2015  Środki Unii Europejskiej, budżet 

gminy  

Uprzątnięcie i uporządkowanie zbiornika p.poż.  
 

10 000 zł 2010  budżet gminy  
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Realizacja i Monitoring 

 

 Realizacja Planu Odnowy Sołectwa Komorniki będzie się odbywać we współpracy 

Rady Sołeckiej z Radą Gminy i Wójtem Gminy Mokrsko. Plan może podlegać 

modyfikacjom, nowe zadania mogą być dodawane, inne zaś usuwane. Na realizację zadań 

decydujący wpływ będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych.  
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