
Raport 

z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022” 

 

 

1. Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców gminy Mokrsko propozycji dotyczących przedmiotu konsultacji wraz  

ze stanowiskiem Wójta Gminy Mokrsko do danej kategorii propozycji: 

 

L.p. Propozycje do projektu „Strategii 

Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 

– 2022” (z ewentualnym podaniem 

numeru strony dokumentu, której 

dotyczy propozycja) 

Uzasadnienie Stanowisko Wójta Gminy Mokrsko 

1 Str. 4, 55 - Gmina należy do ubogich w 

złoża surowców energetycznych. Na jej 

obszarze występują złoża surowców 

ilastych (iłów jurajskich i iłów 

doggerskich), wykorzystywanych do 

ceramiki budowlanej. 

 

Mamy piaski i żwiry, w jeszcze w XIX i na 

początku XX wieku wydobywano tu 

niskoprocentowe rudy żelaza 

Uwzględnione – obecny zapis: 

Gmina należy do ubogich w złoża surowców 

energetycznych. Na jej obszarze występują złoża 

surowców ilastych (iłów jurajskich i iłów 

doggerskich), wykorzystywanych do ceramiki 

budowlanej. Na jej terenie występują ponadto 

piaski i żwiry. A w XIX i na początku XX w. 

wydobywano niskoprocentowe rudy żelaza. 

2 

 

Str. 6 - Przez teren gminy wiodą dwa 

oznakowane szlaki rowerowe dla 

turystów (oznakowane kodami: EWI 4 

oraz EWI 1). 

Brak wzmianki o szlaku konnym 

województwa łódzkiego 

Uwzględnione – obecny zapis: 

Przez teren gminy wiodą dwa oznakowane szlaki 

rowerowe dla turystów (oznakowane kodami: EWI 

4 oraz EWI 1) oraz odcinek Łódzkiego Szlaku 

Konnego. 

3 Str. 7 - Część przedszkoli oferuje jednak 

opiekę w niedostatecznym wymiarze 

godzin, co wpływa negatywnie  

na postrzeganie ich oferty 

Obecnie mamy 4 przedszkola 9 godzinne 
Uwzględnione – obecny zapis: 

Część przedszkoli oferuje jednak opiekę w 

niedostatecznym wymiarze godzin, co może 

wpływać negatywnie na postrzeganie ich oferty. 

Obecnie na terenie gminy 4 przedszkola 

funkcjonują w 9-godzinnym wymiarze. 



4 Str. 7 - W 2012 r. na 10 tys. 

mieszkańców przypadały 24 organizacje 

Jak rozumieć ten zapis – dotyczy Gminy czy 

kraju 
Uwzględnione – obecny zapis: 

Wg danych GUS w 2012 r. w gminie Mokrsko na 

10 tys. mieszkańców przypadały 24 organizacje. 

5 Str. 8, 78 - W 2014 r. zostanie oddana do 

użytku sieć kanalizacyjna w południowej 

części Krzyworzeki (10,55 km) oraz 

zostaną wybudowane 2 przepompownie i 

tłocznia ścieków 

Jest wybudowana 
Uwzględnione – obecny zapis: 

W 2014 r. została oddana do użytku sieć 

kanalizacyjna w południowej części Krzyworzeki 

(10,55 km) oraz zostaną wybudowane 2 

przepompownie i tłocznia ścieków. 

6 Str. 12 - Bliskość budowanej drogi S8  

i (węzeł Walichnowy w powiecie 

wieruszowskim oraz węzeł Złoczew) 

wzmacniającej zewnętrzną dostępność 

komunikacyjną  

 

Węzeł nazywa się Wieluń (proponuję napisać 

Węzeł Wieluń w Miejscowości Walichnowy) 
Uwzględnione – obecny zapis: 

Bliskość budowanej drogi S8 (węzeł Wieluń w 

miejscowości Walichnowy oraz węzeł Złoczew) 

wzmacniającej zewnętrzną dostępność 

komunikacyjną  

7 Str. 13 - Brak ścieżek rowerowych 

 

A przecież są 
Uwzględnione – obecny zapis:  

Niedostateczna ilość ścieżek 

8 Str. 14 - Możliwość występowania 

lokalnych zagrożeń powodziowych  

w miejscowościach Górale, Chotów, 

Mokrsko 

Dodatkowo Ożarów, Komorniki i 

Krzyworzeka 
Uwzględnione – obecny zapis: 

Możliwość występowania lokalnych zagrożeń 

powodziowych w miejscowościach Chotów (w tym 

Górale), Mokrsko, Ożarów, Komorniki, 

Krzyworzeka. 

9 Str. 16, 22, 47 -  Reorganizacja 

szkolnictwa podstawowego i 

gimnazjalnego, Reorganizacja opieki 

przedszkolnej 

Co pod tym pojęciem rozumieć? Zamknięcie 

szkół? 
W zadaniach dotyczących reorganizacji 

szkolnictwa i opieki przedszkolnej nie pojawiają 

się zdania dotyczące likwidacji szkół. 

10 Str. 22 - Zadaniem gminy będzie 

zachęcanie potencjalnych inwestorów do 

zagospodarowania wyrobisk 

O sposobie przeznaczenia wyrobisk 

pocegielnianych decyduje Urząd Górniczy w 

tzw: rekultywacjach terenu 

powyrobiskowego. W większości przypadków 

Uwzględnione – obecny zapis: 

Zadaniem gminy będzie zachęcanie potencjalnych 

inwestorów do zagospodarowania wyrobisk 



pocegielnianych na cele rekreacyjno – 

sportowe. Zmianie ulegnie Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wprowadzone zostaną ulgi podatkowe 

dla nowo powstałych podmiotów. 

Podjęte zostaną ponadto działania 

promocyjne zachęcające do 

wykorzystywania wyrobisk.  

 

najkorzystniejsze okaże się zasypanie dziury 

po glinie. 

pocegielnianych. Istnieje możliwość zmiany w  

Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego. Podjęte zostaną ponadto działania 

promocyjne zachęcające do wykorzystywania 

wyrobisk.  

11 Str. 30 - W Mokrsku powstanie duże 

boisko do piłki nożnej. Aby jednak nie 

generować wysokich kosztów 

utrzymania, przy budowie kompleksu nie 

zostanie przewidziane zaplecze socjalne, 

nie powstaną budynki. Dzięki budowie 

boisk wielofunkcyjnych umożliwiony 

zostanie rozwój fizyczny mieszkańców 

gminy. Może się to przełożyć również na 

sukcesy sportowe klubów. W gminie 

powstanie ponadto kąpielisko. 

Główne boisko do piłki nożnej w Mokrsku 

powstanie za Orlikiem i wykorzystane 

zostanie jego zaplecze dla osób 

korzystających z obiektu. 

………………………………….. 

Pozytywnym przedsięwzięciem byłoby 

postanie sztucznego zbiornika, którego celem 

byłaby rekreacja i wypoczynek na wolnym 

powietrzu. 

Uwzględnione – obecny zapis: 

W Mokrsku powstanie duże boisko do piłki nożnej, 

które będzie się znajdować za Orlikiem. Aby 

jednak nie generować wysokich kosztów 

utrzymania, przy budowie kompleksu nie zostanie 

przewidziane zaplecze socjalne, nie powstaną 

budynki. Na potrzeby osób korzystających z 

obiektu udostępnione zostanie zaplecze 

istniejącego Orlika. Dzięki budowie boisk 

wielofunkcyjnych umożliwiony zostanie rozwój 

fizyczny mieszkańców gminy. Może się to 

przełożyć również na sukcesy sportowe klubów. 

Ciekawym przedsięwzięciem byłoby także 

utworzenie sztucznego zbiornika przeznaczonego 

na cele rekreacyjne. 

12 Str. 30 - W każdej gminie mieszkają 

osoby, które ze względu na trudną 

sytuację finansową nie są w stanie 

utrzymać dużego domu lub wynająć 

mieszkania. Dlatego ważne jest, by 

istniały mieszkania socjalne oddane do 

ich dyspozycji. Takie mieszkania posiada 

W gminie Mokrsko nie ma mieszkań 

socjalnych a o charakterze komunalnym inne. 

Idea powstania mieszkań socjalnych – ok. 

Uwzględnione – obecny zapis: 

W każdej gminie mieszkają osoby, które ze 

względu na trudną sytuację finansową nie są w 

stanie utrzymać dużego domu lub wynająć 

mieszkania. Dlatego ważne jest, by istniały 

mieszkania socjalne oddane do ich dyspozycji. 



także gmina Mokrsko. Wymagają one 

jednak remontu. Przewiduje się, że za 

kilka lat może z nich korzystać większa 

liczba osób. Dlatego zadaniem gminy 

jest budowa lub przebudowa mieszkań 

socjalnych. W tym celu zmienione 

zostanie przeznaczenie niektórych 

budynków mienia komunalnego. 

Gmina Mokrsko posiada budynki o charakterze 

komunalnym. Wymagają one jednak remontu. 

Możliwe, że za kilka lat w trudnej sytuacji może się 

znaleźć większa liczba osób. Dlatego zadaniem 

gminy jest przebudowa istniejących lub budowa 

nowych obiektów. W tym celu zmienione zostanie 

przeznaczenie niektórych budynków mienia 

komunalnego. 

13 Str. 54 - Zbiorniki wodne w postaci 

stawów powstały w wyniku działalności 

człowieka. Dwa z nich zostały 

zbudowane na rzekach w Ożarowie i 

Krzyworzece. W Ożarowie jest  kilka 

stawów przedzielonych groblami o 

łącznej powierzchni 19,91 ha. W 

Ożarowie i Mokrsku znajdują się 

również stawy podworskie. 

Pozostałe stawy, tzw. glinianki, 

powstały w wyniku wydobycia gliny na 

potrzeby miejscowych cegielni. Tak 

powstały stawy na terenie miejscowości: 

Mokrsko, Chotów, Komorniki i 

Krzyworzeka. 

 

Brakuje, że w Ożarowie powstał zbiornik 

retencyjny  będący własnością p. Boreckiego 

(za stawami ożarowskimi). Oraz Zalew w 

Krzyworzece w dolinie kanału Krzyworzeka – 

Kopydłów. W Komornikach nie ma 

klasycznych glinianek, są w Ożarowie. W 

Orzechowcu są za to zbiorniki po dawnej 

kopalni odkrywkowej rud żelaza. 

Uwzględnione – obecny zapis: 

Zbiorniki wodne w postaci stawów powstały w 

wyniku działalności człowieka. Dwa z nich zostały 

zbudowane na rzekach w Ożarowie i Krzyworzece. 

W Ożarowie jest  kilka stawów przedzielonych 

groblami o łącznej powierzchni 19,91 ha. W 

Ożarowie i Mokrsku znajdują się również stawy 

podworskie. 

Pozostałe stawy, tzw. glinianki, powstały w wyniku 

wydobycia gliny na potrzeby miejscowych 

cegielni. Tak powstały stawy na terenie 

miejscowości: Mokrsko, Chotów, Ożarów i 

Krzyworzeka. W Orzechowcu znajdują się 

natomiast zbiorniki po dawnej kopalni 

odkrywkowej rud żelaza. 

Na terenie gminy znajdują się ponadto zbiornik 

retencyjny w Ożarowie, będący jednak własnością 

prywatną, oraz zalew w Krzyworzece położony w 

dolinie Kanału Kopydłów – Krzyworzeka. 

14 Str. 54 - głównie Kanału 

Krzyworzeckiego wpływającego do rzeki 

Pysznej, której stan czystości określany 

jest jako pozaklasowy 

Kanał Krzyworzecki wpada do Kanału 

Krzyworzeka – Kopydłów 
Uwzględnione – obecny zapis: 

W gminie nie prowadzi się monitoringu stanu 

czystości wód powierzchniowych, ale obserwacje 



wskazują na ich zanieczyszczenia, głównie Kanału 

Kopydłów – Krzyworzeka wpływającego do rzeki 

Pysznej, której stan czystości określany jest jako 

pozaklasowy. 

15 Str. 57 - Należy zwrócić uwagę na 

możliwość występowania lokalnych 

zagrożeń powodziowych w 

miejscowościach:  Chotów, Mokrsko, 

Ożarów, Krzyworzeka, Komorniki. 

A tu jest dobrze napisane, tylko brakuje 

Górale 
Uwzględnione – obecny zapis: 

Należy zwrócić uwagę na możliwość 

występowania lokalnych zagrożeń powodziowych 

w miejscowościach:  Chotów ( w tym Górale), 

Mokrsko, Ożarów, Krzyworzeka, Komorniki. 

16 Str. 6, 64 -  

a) produkcję trzody chlewnej 

(największym producentem na 

terenie gminy jest Sebastian 

Kania), 

b) produkcję mleka, a także w 

mniejszym stopniu: 

c) uprawę ziemniaków, 

ukierunkowaną na rynki zbytu 

przede wszystkim  

w województwie śląskim, 

d) szkółkarstwo sadzonek (rośliny 

jagodowe) oraz drzew i 

krzewów, 

e) uprawę warzyw i owoców. 

 

d) szkółkarstwo – produkcja sadzonek roślin 

jagodowych (maliny, truskawki) oraz drzew i 

krzewów owocowych i ozdobnych 

 

Ogólnie brakuje głównego profilu produkcji 

tj. nastawienia gospodarstw na sprzedaż zbóż. 

Zanika produkcja mleka! 

 

Uwzględnione – obecny zapis: 

a) produkcję trzody chlewnej (największym 

producentem na terenie gminy jest 

Sebastian Kania), 

b) ukierunkowanie gospodarstw na sprzedaż 

zbóż, a także w mniejszym stopniu: 

c) uprawę ziemniaków, ukierunkowaną na 

rynki zbytu przede wszystkim  

w województwie śląskim, 

d) produkcję sadzonek roślin jagodowych 

(maliny, truskawki) oraz drzew i krzewów 

owocowych i ozdobnych, 

e) uprawę warzyw i owoców, 

f) produkcję mleka. 



17 Str. 65 – O teren gminy, a konkretnie o 

dzwonnicę w Krzyworzece zahacza 

jedno z odgałęzień Szlaku Romańskiego. 

O kościół oczywiście też 
Uwzględnione – obecny zapis: 

O teren gminy, a konkretnie o kościół i dzwonnicę 

w Krzyworzece zahacza jedno z odgałęzień Szlaku 

Romańskiego. 

18 Str. 65 - Drugi szlak, o długości ok. 30 

km, oznaczony symbolem EWI 1 i 

również kolorem zielonym, biegnie z 

Wielunia w stronę Ożarowa, a następnie 

przez zespół przyrodniczo - 

krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie" do 

Krzyworzeki i dalej przez Chotów wraca 

do Wielunia. Obydwa szlaki pozwalają 

zobaczyć najpiękniejsze tereny i 

najwspanialsze zabytki gminy.  

Opisać przebieg Łódzkiego Szlaku Konnego 
Uwzględnione – obecny zapis: 

Drugi szlak, o długości ok. 30 km, oznaczony 

symbolem EWI 1 i również kolorem zielonym, 

biegnie z Wielunia w stronę Ożarowa, a następnie 

przez zespół przyrodniczo - krajobrazowy 

„Wzgórza Ożarowskie" do Krzyworzeki i dalej 

przez Chotów wraca do Wielunia. Obydwa szlaki 

pozwalają zobaczyć najpiękniejsze tereny i 

najwspanialsze zabytki gminy. 

Przez teren gminy przebiega także odcinek 

Łódzkiego Szlaku Konnego. W powiecie 

wieluńskim to ponad 130-kilometrowy fragment 

tego najdłuższego w Europie szlaku konnego, 

liczącego ponad 2000 km. Przez Ziemię Wieluńską 

przebiega kilka jego odcinków, mających swoją 

kontynuację poza powiatem wieluńskim. Na terenie 

gminy szlak przebiega przez Krzyworzekę oraz 

Wzgórza Ożarowskie. 

19 Str. 71 - Mieszkańcy mają dostęp do 

podstawowych nośników informacji o 

powiecie: tygodnik „Kulisy powiatu”, 

dwutygodnik regionalny „Wieluniak”, 

„Nasz Tygodnik Wieluń – Wieruszów – 

Pajęczno” (dodatek do „Dziennika 

Łódzkiego”) oraz Radio Ziemi 

Wieluńskiej. 

Brakuje, że ŚDS Mokrsko od 1998/9 roku 

wydaje Marzenia i Zdarzenia – najdłużej 

cyklicznie ukazujacy się periodyk w Powiecie 

Wieluńskim. Powinniście dodać, że na terenie 

Motyla znajduje się redakcja czasopisma 

numizmatycznego „GROSZ” o ponad 30 

letniej tradycji. 

Uwzględnione – obecny zapis: 

Mieszkańcy mają dostęp do podstawowych 

nośników informacji o powiecie: tygodnik „Kulisy 

powiatu”, dwutygodnik regionalny „Wieluniak”, 

„Nasz Tygodnik Wieluń – Wieruszów – Pajęczno” 

(dodatek do „Dziennika Łódzkiego”) oraz Radio 

Ziemi Wieluńskiej. Na obszarze gminy Mokrsko od 



1998/1999 r. dostępny jest ponadto najdłużej 

ukazujący się cyklicznie periodyk w powiecie 

wieluńskim, wydawany przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Mokrsku - „Marzenia i 

Zdarzenia”. Natomiast na terenie Motyla znajduje 

się redakcja ukazującego się od kilkudziesięciu lat 

czasopisma numizmatycznego „GROSZ”. 

20 Str. 76 - W latach 2008 – 2013 łączna 

długość dróg publicznych gminnych 

wzrosła z 48 km do 57 km. Zwiększyły 

się odcinki dróg o nawierzchni twardej o 

3 km i o nawierzchni twardej ulepszonej 

o 6 km. 

Powierzchni asfaltowych przybyło znacznie 

więcej. 
Odrzucone – zdanie odnosi się do dróg publicznych 

gminnych wg określonych typów nawierzchni, 

których zestawienie znajduje się w tabeli powyżej. 

Dla jasności obecny zapis brzmi: 

Z powyższej tabeli wynika, że w latach 2008 – 

2013 łączna długość dróg publicznych gminnych 

wzrosła z 48 km do 57 km. Zwiększyły się odcinki 

dróg o nawierzchni twardej o 3 km i o nawierzchni 

twardej ulepszonej o 6 km. 

21 Str. 78 - Brak jej na Kostniku Kośnik 
Uwzględnione – obecny zapis: 

Brak jej na Kośniku. 

22 Str. 79 - Ścieki odprowadzane są do 

oczyszczalni mechaniczno – biologicznej 

o mocy przerobowej 522 m³/doba. Pełne 

obciążenie istniejącej oczyszczalni 

nastąpi po wyposażeniu w kanalizację 

miejscowości Mokrsko i Krzyworzeka. 

Przyłączenie kolejnych miejscowości do 

istniejącej oczyszczalni będzie się 

wiązało z jej rozbudową. 

… z budową nowej oczyszczalni 
Uwzględnione – obecny zapis: 

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni 

mechaniczno – biologicznej o mocy przerobowej 

522 m³/doba. Pełne obciążenie istniejącej 

oczyszczalni nastąpi po wyposażeniu w kanalizację 

miejscowości Mokrsko i Krzyworzeka. 

Przyłączenie kolejnych miejscowości do istniejącej 

oczyszczalni będzie się wiązało z budową nowej 

oczyszczalni. 

23 Str. 79 - Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych znajdującego 

Międzygminne Składowisko Odpadów w 

Skomlinie - zamknięte 
Uwzględnione – obecny zapis: 



się na terenie Międzygminnego 

Składowiska Odpadów w Skomlinie, 

które jednak przewidziane jest  

do eksploatacji do 2020 r.  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych znajdującego się na terenie byłego 

Międzygminnego Składowiska Odpadów w 

Skomlinie. 

24 Str. 85 - Wydatki inwestycyjne gminy w 

latach 2007 – 2012 osiągnęły najwyższą 

wartość w 2011 r., kiedy to gmina 

realizowała szereg inwestycji. Były to 

m.in. przebudowa budynków ośrodka 

zdrowia i urzędu gminy w Mokrsku, 

przebudowa i termomodernizacja 

budynku ośrodka zdrowia w Ożarowie, 

rozpoczęcie budowy kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami, modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Mokrsku, 

budowa parkingu w Krzyworzece, 

przebudowa drogi Mątewki – 

Mamzerówka, budowa i modernizacja 

dróg w Krzyworzece i Chotowie, 

wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego 

i innych szlaków tematycznych  

w zintegrowanym produkcie 

turystycznym województwa łódzkiego, 

adaptacja części pomieszczeń domów 

ludowo – strażackich w Chotowie i w 

Słupsku na świetlice wiejskie, budowa 

boiska sportowego w Komornikach. 

Tylko gmina Wieluń charakteryzowała 

się wyższym wskaźnikiem wydatków 

inwestycyjnych w 2011 r., podobnie jak 

w roku następnym. 

 

Nie została wybudowana droga  Mątewki – 

Mamzerówka. 

 

Uwzględnione – obecny zapis: 

Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2007 – 2012 

osiągnęły najwyższą wartość w 2011 r., kiedy to 

gmina realizowała szereg inwestycji. Były to m.in. 

przebudowa budynków ośrodka zdrowia i urzędu 

gminy w Mokrsku, przebudowa i 

termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w 

Ożarowie, rozpoczęcie budowy kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami, modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Mokrsku, budowa 

parkingu w Krzyworzece, budowa i modernizacja 

dróg w Krzyworzece i Chotowie, wzmocnienie roli 

Szlaku Bursztynowego i innych szlaków 

tematycznych w zintegrowanym produkcie 

turystycznym województwa łódzkiego, adaptacja 

części pomieszczeń domów ludowo – strażackich 

w Chotowie i w Słupsku na świetlice wiejskie, 

budowa boiska sportowego w Komornikach. Tylko 

gmina Wieluń charakteryzowała się wyższym 

wskaźnikiem wydatków inwestycyjnych w 2011 r., 

podobnie jak w roku następnym. 

 



 

2. Zestawienie postulatów zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniach w dniach 19.03, 23.03, 24.03 w miejscowościach: 

Mokrsko, Komorniki, Chotów: 

 

L.p. Propozycje do projektu „Strategii 

Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 

– 2022” (z ewentualnym podaniem 

numeru strony dokumentu, której 

dotyczy propozycja) 

Uzasadnienie Stanowisko Wójta Gminy Mokrsko 

1.  Str. 28 - Dążenie do wyrównywania 

szans i możliwości miejscowości. 

 Uwzględnione – uzupełnienie zadania 2.2. na str. 

28/29 o końcowe zdanie: 

Przy realizacji zadania ważne jest dążenie do 

wyrównywania szans i możliwości poszczególnych 

miejscowości. 

2.  Ustalenie kolejności poszczególnych 

zadań. 

 Odrzucone – kolejność realizacji poszczególnych 

zadań uzależniona jest od różnych czynników, 

m.in. decyzji podjętych przez organ stanowiący i 

wykonawczy, możliwości dofinansowania. 

3.  Str. 8, 81 – uzupełnienie zdania: 

Uzupełnienia wymaga natomiast 

infrastruktura służąca pozyskiwaniu 

energii ze źródeł odnawialnych 

(fotowoltanika); o pompy ciepła. 

 Uwzględnione – zapis brzmi: Uzupełnienia 

wymaga natomiast infrastruktura służąca 

pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (np. 

fotowoltanika, pompy ciepła). 

4.  Wpisanie do strategii zadań, które 

znajdują się w Planie Odnowy 

Miejscowości Słupsko. 

 Odrzucone ze względu na charakter dokumentu 

(zbyt szczegółowe zadania). 

5.  Wpisanie do strategii konkretnych 

propozycji dróg wymagających naprawy: 

Mamzerówka, Mątewki Górne, Motyl, 

Dobijacz, Mokrsko (droga na cmentarz). 

 Odrzucone ze względu na charakter dokumentu 

(zbyt szczegółowe zadania). 

6.  Str. 26 – poszerzenie zadania: 

Rewitalizacja parków wiejskich w 

 Odrzucone – park w Komornikach jest parkiem 

powiatowym, a nie gminnym. 



miejscowościach Mokrsko i Chotów 

wraz z budynkami podworskimi; o park 

w Komornikach. 

 

7.  Str. 18 – wątpliwości co do możliwości 

wprowadzenia ulg podatkowych 

 Uwzględnione – obecny zapis: Uzasadnione jest 

opracowanie i wprowadzenie systemu zachęt i ulg 

podatkowych dla nowo powstałych podmiotów 

gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i w ramach swoich kompetencji. 

8.  Uwzględnienie działań zmierzających do 

przywrócenia dawnej świetności 

miejscowych cegielni. 

 Odrzucone – cegielnie znajdują się na terenach 

prywatnych. 

9.  Wpisanie konkretnych pozycji 

inwestycyjnych. 

 Odrzucone ze względu na charakter dokumentu 

(zbyt szczegółowe zapisy). 

10.  Str. 26 – zamiana słowa nieużytki Nieużytki – obszar gruntu, który z powodu 

naturalnych warunków lub na skutek 

działalności nie posiada lub utracił wartość 

użytkową. Do nieużytków zaliczane są bagna, 

wydmy, tereny o niekorzystnym 

ukształtowaniu powierzchni, składowiska 

odpadów oraz grunty zdegradowane przez 

przemysł. Ich zagospodarowanie rolne, leśne 

lub inne jest trudne lub bardzo kosztowne ze 

względu na konieczność wykonywania 

odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych, 

melioracyjnych, zalesień itp. 

Zagospodarowanie terenów niewykorzystanych, 

niezagospodarowanych na miejsca rekreacji dla 

różnych grup wiekowych. 

 

3. Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców gminy Mokrsko opinii dotyczących przedmiotu konsultacji. 

  

L.p. Opinie dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022” 

1.  Zbyt ogólne zapisy w strategii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bagno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Składowisko_odpadów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Składowisko_odpadów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekultywacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Melioracja


2.  Zbyt duża ilość stron. 

 

3. Protokół z zebrań wiejskich z mieszkańcami gminy Mokrsko stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

4. Podsumowanie wyników konsultacji. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie 11 – 25 marca 2015 r. do godz. 13.30. Ich przedmiotem był projekt „Strategii Rozwoju 

Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022”. W okresie trwania konsultacji odbyły się trzy zebrania wiejskie dla mieszkańców gminy: 

a) 19 marca w Mokrsku, wzięło udział 11 osób, 

b) 23 marca w Komornikach, wzięło udział 14 osób, 

c) 24 marca w Chotowie, wzięło udział 7 osób. 

Ponadto opinie i propozycje mogły być przekazywane na formularzu konsultacyjnym, dostarczonym drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście 

do sekretariatu urzędu gminy. Wpłynął 1 formularz drogą elektroniczną. 

W czasie trwania konsultacji czynne było forum dyskusyjne pod adresem internetowym: http://forum.konsultacje.mokrsko.pl/, na którym jednak 

nie zarejestrowano żadnego użytkownika. 

5. Stanowisko Wójta Gminy Mokrsko do wyników konsultacji. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Mokrsko za udział w konsultacjach dotyczących projektu strategii rozwoju naszej gminy. Nad 

jego kształtem przez kilka miesięcy pracował specjalnie w tym celu powołany zespół. Pomimo to zależało nam na opinii wszystkich 

mieszkańców. Jest to bowiem jeden z ważniejszych dla jednostki dokumentów.  

Wszystkie propozycje oraz uwagi zostały starannie przeanalizowane, a znaczna ich część została uwzględniona, przez co dokument 

bardziej odzwierciedla głos mieszkańców. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się osiągnąć zamierzone w strategii cele.  

http://forum.konsultacje.mokrsko.pl/

