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Wstęp 

Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022 została przyjęta Uchwałą  

Nr V/34/15 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 marca 2015 r. Dokument ten, chociaż uchwalony  

i zatwierdzony, nie jest dokumentem zamkniętym. Dotyczy bowiem szeroko rozumianego 

rozwoju gminy, a więc procesu dynamicznego. Zmiany zachodzące w gminie i w jej otoczeniu 

narzucają konieczność monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów i sposobów ich 

realizacji. Niezbędnych do tego informacji mają dostarczyć coroczne raporty z wykonania 

założeń Strategii. To one zobrazują stopień osiągnięcia przyjętych celów, a co za tym idzie 

postępu gminy na drodze do realizacji przyjętej misji. 
Niniejszy raport, obejmujący rok 2020, jest już szóstym raportem z realizacji Strategii. 

Zawarte w nim informacje mają ułatwić ocenę stopnia realizacji postawionych celów, 

uświadomić istniejące wciąż problemy oraz pobudzić do większej troski o działania na rzecz 

rozwoju naszej gminy. 

Zgodnie z zapisami Strategii, zarządzeniem Wójta Gminy Mokrsko został powołany 

Zespół ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022, 

w skład którego weszli przedstawiciele Międzysektorowego Zespołu Roboczego, tworzącego 

dokument, przedstawiciele urzędu gminy, rady gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz 

organizacji pozarządowych: 

1. Małgorzata Stanek – Sekretarz Gminy Mokrsko; 

2. Kamil Piekarski – Kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Inwestycji, 

Drogownictwa i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Mokrsko; 

3. Halina Maślanka – Przewodnicząca Rady Gminy Mokrsko; 

4. Piotr Piechowski – Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku; 

5. Renata Cieślak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku; 

6. Natalia Zwierz – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych  

w Urzędzie Gminy Mokrsko; 

7. Agnieszka Piskuła – Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Mokrsku; 

8. Mariusz Smolnik – Klub Sportowy w Ożarowie; 

9. Elżbieta Wyrembak – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrsku. 

Ze względu na brak danych dla 2015 r., a więc roku, od którego obowiązuje              

przedmiotowy dokument, w pierwszym raporcie nie zostały ujęte przewidziane w Strategii 

wskaźniki systemu monitorowania. Wskaźniki okazały się problematyczne także dla lat 

kolejnych. Dane statystyczne opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny podane zostaną 

dopiero pod koniec bieżącego roku. Zmieniły się ponadto nazwy wskaźników. Nierzadko 

niedostępne są już wskaźniki, które wskazano w Strategii. Obejmowały one rok 2013 i lata 

wcześniejsze. Stąd też ich zmiana w niniejszym raporcie. Wskaźniki w miarę możliwości 

uzupełniane będą przy kolejnych raportach, co pozwoli na śledzenie zmian na przestrzeni lat, 

w których Strategia obowiązuje.  

Struktura opracowania, podobnie jak w latach ubiegłych, ułożona została zgodnie  

z celami strategicznymi, celami operacyjnymi i zadaniami strategicznymi zawartymi  

w Strategii. Przy poszczególnych zadaniach wskazano instytucję odpowiedzialną za realizację 

zadania, źródło jego finansowania oraz stan zaawansowania w 2020 r. Po każdym celu 

operacyjnym podano również (w miarę dostępności danych) wskaźniki oraz wnioski, co do ich 

zmiany. Odniesiono się przy tym do lat wcześniejszych. 
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Zadania zrealizowane w 2020 r. 

I. Atrakcyjna i przedsiębiorcza gmina Mokrsko  

1.1. Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2020 

 

I.1.1. Opracowanie i wprowadzenie 

systemu zachęt i ulg 

podatkowych dla nowo 

powstałych podmiotów 

gospodarczych  

- - - 

I.1.2. Wyznaczenie terenów pod 

działalność gospodarczą 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko. 

I.1.3. Wsparcie dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i rolników  

w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych na 

przekwalifikowanie, 

modernizację   

i powiększenie areału 

gospodarstw rolnych  

Lokalny Punkt 

Informacyjny 

Funduszy 

Europejskich 

Środki własne Spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na prowadzenie i rozwój działalności. 

Agencja 

Restrukturyzacji  

i Modernizacji 

Rolnictwa  

w Wieluniu 

Europejski 

Fundusz Rolny 

na rzecz 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

Przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. 

Łódzki Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego 

Środki własne Szkolenia prowadzone przez pracowników Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

 

Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w 2017 r. zdecydowanie wzrosła liczba jednostek nowo zarejestrowanych wg REGON 

na 10 tys. mieszkańców, w porównaniu do roku wcześniejszego (z 46 do 70). Od 2014 r. zauważa się natomiast wzrost liczby podmiotów gospodarczych wg 

REGON na 10 tys. mieszkańców (595 w 2017 r. w porównaniu do 556 w 2016 r.). Nie zmienił się też udział procentowy terenów przemysłowych w powierzchni 

ogółem (według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii od 2014 r. na poziomie 0,09%). Zauważalny jest wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców 
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gminy, którzy chętniej zakładają działalność gospodarczą. Dane te podkreślają jednak potrzebę podjęcia działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków 

dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

1.2. Stworzenie warunków do rozwoju specjalizacji produkcji rolnej  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2020 

 

I.2.1. Wspieranie współpracy 

między rolnikami  

a producentami  

- - - 

I.2.2. Wspieranie rolnictwa 

ekologicznego  

Łódzki Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego 

Środki własne Szkolenia prowadzone przez pracowników Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

I.2.3. Wykreowanie i promocja 

produktów lokalnych  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne Trasa Rekreacyjna Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, łączącej trzy 

gminy: Mokrsko, Wieluń, Praszka. 

Klub Pasjonatów 

Historii Wsi 

Mokrsko 

Środki własne Gminna Izba Tradycji i Pamięci w Mokrsku, która skupia 

dokumenty, sprzęt, artefakty minionych lat. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne, 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie, podczas 

którego prezentują się amatorskie zespoły teatralne z terenu 

czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego 

oraz wielkopolskiego. W 2020 r., ze względu na stan 

epidemiczny, wydarzenie – pomimo wstępnej organizacji – nie 

odbyło się. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku,  

Dom Kultury  

w Ożarowie, zespoły 

Środki własne 

 

 

 

 

Działalność zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich oraz 

orkiestr dętych. Udział zespołów w konkursach  

i przeglądach nie tylko na terenie powiatu wieluńskiego, podczas 

których zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia. 
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ludowe, orkiestry, 

koła gospodyń 

wiejskich  

z terenu gminy 

Mokrsko 

 

 

 

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

Udział zespołów w projekcie Powiatowej Biblioteki  

w Wieluniu „Moje korzenie – moja wielka duma”, w  ramach 

którego nagrano płytę. 

 

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii 

Twórca ludowy dla Zespołu Ludowo-Śpiewaczego „Włościanie” 

z Chotowa. Wyróżnionych doceniono nie tylko za wieloletnią 

pracę na najwyższym poziomie, ale również za to, że mimo 

trudności związanych z pandemią potrafili oni zachęcać do 

kultury i promować nasz region. 

 

W roku sprawozdawczym nie wzrosła liczba gospodarstw ekologicznych, których na terenie gminy brak. Natomiast wskaźnik dotyczący liczby ludowych 

zespołów folklorystycznych, stanowiących produkt lokalny gminy Mokrsko, od 2014 r. pozostaje na takim samym poziomie (6 grup). Wykreowano ponadto 

kojarzone już z gminą produkty, jakimi są Trasa Rekreacyjna Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, Gminna Izba Tradycji i Pamięci oraz Sejmik Wiejskich Zespołów 

Teatralnych. Rozpoznawalne na arenie ponadlokalnej są również miejscowe zespoły ludowe. 

Dane te, podobnie jak w przypadku celu 1.1., pokazują potrzebę tworzenia warunków do rozwoju specjalizacji produkcji rolnej i kreowania nowych, 

rozpoznawalnych produktów lokalnych, a także podjęcia szerszych działań promocyjnych dla wykreowanych już produktów lokalnych. 

 

1.3. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki aktywnej  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna za 

realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2020 

 

I.3.1. Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku,  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Trasa Rekreacyjna Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, łączącej trzy 

gminy: Mokrsko, Wieluń, Praszka. Naprawy i bieżące 

utrzymanie trasy. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Doposażenie placu zabaw na Brzezinach. 
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Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

w Mokrsku 

Fundacja 

Santander 

Przygotowanie wniosku do programu „Tu mieszkam, tu 

zmieniam eko” i otrzymanie dotacji na stworzenie ekologicznego 

labiryntu w miejscowości Brzeziny (gm. Mokrsko). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na Mątewkach, w skład 

którego wejdą boisko, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna 

(zakup urządzeń). 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Słupsku, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

W ramach 

działania 

„Wsparcie dla 

rozwoju 

lokalnego  

w ramach 

LEADER”, 

objętego PROW 

na lata 2014-

2020 

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Mątewki (gm. Mokrsko). 

I.3.2. Rozwój agroturystyki  

w gminie poprzez 

zorganizowanie cyklu szkoleń 

dla rolników 

zainteresowanych 

prowadzeniem gospodarstw 

agroturystycznych  

- - - 

I.3.3. Zachęcanie do 

zagospodarowania wyrobisk 

pocegielnianych na cele 

rekreacyjno-sportowe  

- - - 

 

Podjęcia działań wymaga także cel 1.3. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że od 2014 r. nie zmieniła się długość ścieżek rowerowych 

(1,5 km). Na niezmiennym poziomie od 2014 r. pozostaje również liczba obiektów agroturystycznych (1 obiekt) oraz udział terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych w powierzchni ogółem (według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii od 2014 r. na poziomie 0,01%). Nie podejmowano także 

działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych w związku z tworzeniem warunków do rozwoju turystyki aktywnej. 
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II. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo gminy Mokrsko  

II.1.Rozwój systemu oświaty 

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2020 

 

II.1.1. Reorganizacja szkolnictwa 

podstawowego  

i gimnazjalnego  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.  

II.1.2. Reorganizacja opieki 

przedszkolnej  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Utworzenie Przedszkola w Chotowie i włączenie go w struktury 

Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku. 

II.1.3. Przebudowa i remonty 

istniejących placówek oświaty  

Placówki oświatowe 

na terenie gminy 

Środki własne Prace remontowe, konserwacyjne obiektów, naprawy bieżące. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Krzyworzece 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

Utworzenie nowej pracowni wieloprzedmiotowej w ramach 0,4% 

rezerwy celowej subwencji oświatowej na 2020 r. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Mokrsku 

Środki własne Reaktywacja boiska przyszkolnego (pierwszy etap prac 

wykonany dzięki pomocy rodziców uczniów ZSiP w Mokrsku). 

 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Ożarowie,  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Przebudowa i ogrodzenie boiska sportowego przy Zespole 

Szkoły i Przedszkola w Ożarowie – II etap. 

II.1.4. Rozwój oferty zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku, 

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Środki własne Organizacja zajęć pozalekcyjnych przez świetlice wiejskie, 

biblioteki publiczne i dom kultury, m.in. zajęcia wokalne, 

manualne, plastyczne, teatralne, kulinarne, dziennikarskie, nauka 

gry na instrumentach dętych, spotkania okolicznościowe.  

Nauka gry w szachy, realizowana przez Sekcję Szachową  

z Krzyworzeki. 
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Zespoły szkół  

i przedszkoli z terenu 

gminy Mokrsko 

Środki własne, 

Gmina Mokrsko 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. 

kółka plastyczne, zajęcia artystyczne (np. Roztańczona Szkoła  

w Mokrsku), sportowe (np. siatkówka w ramach Akademii 

Siatkówki Skry Bełchatów w ZSiP w Mokrsku), przyrodnicze, 

matematyczne, literackie, językowe, badawcze, nauki 

programowania, komunikacyjne. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Krzyworzece 

Związek Piłki 

Ręcznej  

w Polsce 

Realizacja programu ,,Gramy w Ręczną”, którego celem jest 

upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia oraz 

zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do 

rozwoju ich talentu. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Krzyworzece, 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Komornikach 

Ministerstwo 

Sportu  

i Turystyki 

Realizacja programu ,,Szkolny Klub Sportowy” którego celem 

jest upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia oraz 

zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do 

rozwoju ich talentu. 

Międzyszkolne 

Gminne 

Towarzystwo 

Sportowe „MOGRE” 

Gmina Mokrsko 

(Fundusz 

Sołecki) 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne, 

Ministerstwo 

Sportu  

i Turystyki 

poprzez 

Fundację 

Rozwoju 

Kultury 

Fizycznej 

Zajęcia sportowe na obiekcie wielofunkcyjnym Orlik  

w Mokrsku, które prowadzą animatorzy. 

Dofinansowanie w ramach programu „Lokalny Animator 

Sportu”. 

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Fundacja 

ORLEN,  

w ramach 

ogólnopolskiego 

konkursu „Moje 

Realizacja projektu „A to Polska właśnie…”, skoncentrowanego 

na odzyskaniu przez Polaków niepodległości, z uwzględnieniem 

lokalnej historii. Zorganizowano szereg zajęć warsztatowych 

(plastyczne, wokalne, z emisji głosu, teatralne, terenowe), 

rekonstrukcję obozowiska wojskowego, konkurs recytatorski  
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miejsce na 

Ziemi” 

i widowisko muzyczne poprzedzone próbami, którego kanwą 

były walki narodowowyzwoleńcze na terenie gminy Mokrsko. 

Dom Kultury  

w Ożarowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

Fundusz 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

na lata 2014 – 

2020, w ramach 

zadania 

Mikrogranty  

w Łódzkiem, 

realizowanego 

przez Centrum 

OPUS z Łodzi 

Realizacja projektu „Bajkolandia”, w ramach którego dla dzieci  

i młodzieży zorganizowano zajęcia literackie, z emisji głosu  

i manualne, efektem których było przygotowanie scenariuszy, 

kukiełek, przygotowanie przedstawienia i słuchowisk radiowych 

dla najmłodszych. 

Dom Kultury  

w Ożarowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego,  

w ramach 

Wojewódzkiego 

Programu 

Mikrograntów 

na rzecz walki  

z COVID-19 

Realizacja projektu „Zawirusowani na kulturę”, w ramach 

którego wydana została bajka dla najmłodszych  

„O wirusie, który nosił koronę”. Tekst i ilustracje wykonane 

zostały w ramach konkursów literackiego i plastycznego, 

skierowanych do dzieci i młodzieży. Ogłoszono też konkurs 

fotograficzny, którego celem było ukazanie piękna gminy 

Mokrsko. Zrealizowano ponadto cykl zajęć manualnych online. 

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Łódzki Dom 

Kultury,  

w ramach 

programu 

„Bardzo Młoda 

Kultura” 

Realizacja projektu „Droga do gwiazd – wakacyjne warsztaty 

modelarskie”, w ramach którego zorganizowano warsztaty 

modelarskie dla dzieci i młodzieży, zakończone zawodami.  

Dom Kultury w Ożarowie występował jak partner. Inicjatorem  

i koordynatorem projektu była osoba fizyczna – Grzegorz Nowak 

z Wielunia. 

 

W roku sprawozdawczym likwidacji poddano jedną placówkę oświatową, a utworzono jedno przedszkole. Liczba szkół podstawowych uległa zatem 

zmniejszeniu z 5 na 4 placówki. 
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Uczniowie z terenu gminy mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, oferowanych nie tylko przez placówki oświatowe, ale przede wszystkim 

kulturalne. Oferta ta jest ciągle rozwijana i dostosowywana do potrzeb młodych mieszkańców gminy. 

 

II.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy 

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2020 

 

II.2.1. Rozwój organizacji 

pozarządowych poprzez 

wzmacnianie współpracy 

miedzy samorządem  

a trzecim sektorem  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Kontynuacja przedsięwzięć podjętych w ramach projektu 

„Modelowo w Mokrsku – zwiększenie zakresu i poprawa 

jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej  

i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko”, takich jak 

działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

poszerzenie wachlarza form konsultacji społecznych. 

Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć  

i organizacja wydarzeń. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania  

i upowszechnienia kultury fizycznej. Dofinansowanie  

5 projektów. 

Wsparcie finansowe działalności organizacji. Pomoc  

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność 

organizacji. Koordynacja i rozliczenie projektów realizowanych 

przez organizacje. 

Nieodpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym 

budynków komunalnych. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Centrum Promocji                      

i Rozwoju 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

OPUS w Łodzi, 

środki własne 

Współpraca z Centrum OPUS z Łodzi w zakresie doradztwa  

i szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  

z terenu gminy Mokrsko. 
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Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

w Mokrsku 

MIKROGRANTY 

„OWES NA 

LEPSZY START 

– REGION. 

Edycja 2020” 

Wzmocnienie Stowarzyszenia poprzez zakup wyposażenia oraz 

udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych (on-line), 

mających na celu zbudowanie silnej i świadomej organizacji. 

II.2.2. Wzmacnianie tożsamości 

lokalnej  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku,  

Dom Kultury  

w Ożarowie, 

Urząd Gminy 

Mokrsko,  

zespoły ludowe, 

orkiestry dęte,  

koła gospodyń 

wiejskich, 

stowarzyszenia, 

sołectwa 

Środki własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja wydarzeń przypominających zwyczaje, lokalne 

tradycje, jak np. ognisko świętojańskie, wróżby andrzejkowe, 

prezentacje lokalnego dorobku kulturalnego i kulinarnego na 

terenie gminy i poza nią. Działalność zespołów ludowych, kół 

gospodyń wiejskich oraz orkiestr dętych. Udział zespołów  

w konkursach i przeglądach nie tylko na terenie powiatu 

wieluńskiego, podczas których zdobywali liczne nagrody  

i wyróżnienia. 

Udział zespołów w projekcie Powiatowej Biblioteki w Wieluniu 

„Moje korzenie – moja wielka duma”, w ramach którego 

nagrano płytę. 

 

Zespół ludowy 

„Włościanie”  

z Chotowa,  

Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Mokrsku 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii 

Twórca ludowy dla Zespołu Ludowo-Śpiewaczego 

„Włościanie” z Chotowa. Wyróżnionych doceniono nie tylko za 

wieloletnią pracę na najwyższym poziomie, ale równie za to, że 

mimo trudności związanych z pandemią potrafili oni zachęcać 

do kultury i promować nasz region. 

Klub Pasjonatów 

Historii Wsi 

Mokrsko 

Środki własne Prowadzenie Gminnej Izby Tradycji i Pamięci, w której 

wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć przedmioty, 

dokumenty stanowiące o historii, poczuciu tożsamości 

mieszkańców gminy. Umożliwienie mieszkańcom odwiedzania 

Izby. Organizacja spotkań dla grup zorganizowanych, m.in. 

uczniów. 
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Dom Kultury  

w Ożarowie 

Fundacja ORLEN,  

w ramach 

ogólnopolskiego 

konkursu „Moje 

miejsce na Ziemi” 

Realizacja projektu „A to Polska właśnie…”, 

skoncentrowanego na odzyskaniu przez Polaków 

niepodległości, z uwzględnieniem lokalnej historii. 

Zorganizowano szereg zajęć warsztatowych (plastyczne, 

wokalne, z emisji głosu, teatralne, terenowe), rekonstrukcję 

obozowiska wojskowego, konkurs recytatorski i widowisko 

muzyczne poprzedzone próbami, którego kanwą były walki 

narodowowyzwoleńcze na terenie gminy Mokrsko. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku,  

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Środki własne XII Gminny Przegląd Kolęd w Ożarowie, podczas którego 

wystąpili miejscowi artyści, zespoły ludowe, uczniowie szkół. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Uroczystości związane z ważnymi świętami państwowymi 

(Święto Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 

Święto Flagi). Ze względu na pandemię tegoroczne uroczystości 

miały kameralny charakter. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(m.in. Fundusz 

Sołecki) 

Remont miejsca pamięci – pomnika poświęconego poległym  

w czasie II wojny światowej i wojny bolszewickiej, 

znajdującego się w Mokrsku. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Ożarowie 

Środki własne Realizacja programu MEN „Szkoła pamięta”, który polegał na 

odwiedzaniu cmentarzy w Ożarowie i Wierzbiu - grobów 

zmarłych nauczycieli, żołnierzy poległych podczas II wojny 

światowej, sadzeniu „Dębu Wolności”  organizacji żywych 

lekcji historii z lokalnymi bohaterami pamiętającymi II wojnę 

światową, odwiedzaniu Gminnej Izby Pamięci i Tradycji  

w Mokrsku, organizacji widowiska dla całej społeczności 

ożarowskiej „Dla Tych, którzy odeszli..…”. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Ożarowie,  

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Mokrsku 

Środki własne Realizacja programu MEN „Szkoła do hymnu” - rozwijanie 

tożsamości lokalnej i narodowej, śpiewanie hymnu, organizacja 

widowiska patriotycznego dla społeczności szkolnej. 
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Paulina Wyrębak Środki własne Wydanie tomu wierszy pisanych lokalną gwarą „Gwarzom 

ptoki, szumiom drzewa” Pauliny Wyrębak z Chotowa (gm. 

Mokrsko). 

II.2.3. Rozwój oferty kulturalnej, 

rozrywkowej i sportowej dla 

różnych grup społecznych  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku, 

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Środki własne XII Gminny Przegląd Kolęd w Ożarowie, podczas którego 

wystąpili miejscowi artyści, zespoły ludowe, uczniowie 

szkół. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku, 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich  

w Mokrsku,  

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Środki własne Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych z okazji Dnia 

Kobiet. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Uroczystości związane z ważnymi świętami państwowymi 

(Święto Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 

Święto Flagi). Ze względu na pandemię tegoroczne uroczystości 

miały kameralny charakter. 

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Fundacja ORLEN,  

w ramach 

ogólnopolskiego 

konkursu „Moje 

miejsce na Ziemi” 

Realizacja projektu „A to Polska właśnie…”, 

skoncentrowanego na odzyskaniu przez Polaków 

niepodległości, z uwzględnieniem lokalnej historii. 

Zorganizowano szereg zajęć warsztatowych (plastyczne, 

wokalne, z emisji głosu, teatralne, terenowe), rekonstrukcję 

obozowiska wojskowego, konkurs recytatorski i widowisko 

muzyczne poprzedzone próbami, którego kanwą były walki 

narodowowyzwoleńcze na terenie gminy Mokrsko. 

Dom Kultury  

w Ożarowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na 

lata 2014 – 2020, 

w ramach zadania 

Mikrogranty  

Realizacja projektu „Bajkolandia”, w ramach którego dla dzieci 

i młodzieży zorganizowano zajęcia literackie, z emisji głosu  

i manualne, efektem których było przygotowanie scenariuszy, 

kukiełek, przygotowanie przedstawienia i słuchowisk 

radiowych dla najmłodszych 
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Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

w Łódzkiem, 

realizowanego 

przez Centrum 

OPUS z Łodzi 

Dom Kultury  

w Ożarowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego,  

w ramach 

Wojewódzkiego 

Programu 

Mikrograntów na 

rzecz walki  

z COVID-19 

Realizacja projektu „Zawirusowani na kulturę”, w ramach 

którego wydana została bajka dla najmłodszych „O wirusie, 

który nosił koronę”. Tekst i ilustracje wykonane zostały  

w ramach konkursów literackiego i plastycznego, skierowanych 

do dzieci i młodzieży. Ogłoszono też konkurs fotograficzny, 

którego celem było ukazanie piękna gminy Mokrsko. 

Zrealizowano ponadto cykl zajęć manualnych online. 

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Łódzki Dom 

Kultury w ramach 

programu „Bardzo 

Młoda Kultura” 

Realizacja projektu „Droga do gwiazd – wakacyjne warsztaty 

modelarskie”, w ramach którego zorganizowano warsztaty 

modelarskie dla dzieci i młodzieży, zakończone zawodami.  

Dom Kultury w Ożarowie występował jak partner. Inicjatorem 

i koordynatorem projektu była osoba fizyczna – Grzegorz 

Nowak z Wielunia. 

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Środki własne Realizacja cyklu spotkań online „Zainspirowani”, których 

bohaterami są mieszkańcy gminy Mokrsko i osoby z nią 

związane, posiadający ciekawe zainteresowania, pasje. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Fundacja 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Informacyjnego 

we współpracy  

z niemiecką 

fundacją Deutsche 

Telekom Stiftung 

Realizacja na terenie gminy projektu „Para-buch! Książka  

w ruch!”, w ramach którego dla dzieci w weku 3-10 lat 

organizowane były spotkania z literaturą popularnonaukową, 

połączone z działaniami edukacyjnymi i animacyjnymi. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Ministerstwo 

Kultury  

Realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek”,  

w ramach którego każdy trzylatek, który zgłosił się do 

biblioteki, otrzymał wyprawkę czytelniczą. 
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i Dziedzictwa 

Narodowego 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego, 

środki własne 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne, 

Ministerstwo 

Sportu  

i Turystyki 

poprzez Fundację 

Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

Zajęcia sportowe na obiekcie wielofunkcyjnym Orlik  

w Mokrsku, które prowadzą animatorzy. 

Dofinansowanie w ramach programu „Lokalny Animator 

Sportu”. 

Dom Kultury  

w Ożarowie 

Środki własne Zajęcia ruchowe skierowane do dorosłych mieszkańców gminy 

Mokrsko. 

Klub Seniora  

w Słupsku,  

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Mokrsku 

Środki własne Bal Seniora w Słupsku, podczas którego seniorzy mogą się 

spotkać i wspólnie spędzić czas. 

Zespoły szkół  

i przedszkoli na 

terenie gminy 

Mokrsko 

Środki własne Organizacja festynów rodzinnych, pikników, obchodów świąt  

i ognisk patriotycznych, rajdów rowerowych, jasełek, 

skierowanych do wszystkich mieszkańców. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Ożarowie 

Środki własne Realizacja programu MEN „Szkoła pamięta”, który polegał na 

odwiedzaniu cmentarzy w Ożarowie i Wierzbiu - grobów 

zmarłych nauczycieli, żołnierzy poległych podczas II wojny 

światowej, sadzeniu „Dębu Wolności”  organizacji żywych 

lekcji historii z lokalnymi bohaterami pamiętającymi II wojnę 

światową, odwiedzaniu Gminnej Izby Pamięci i Tradycji  

w Mokrsku, organizacji widowiska dla całej społeczności 

ożarowskiej „Dla Tych, którzy odeszli..…”. 
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Dom Kultury  

w Ożarowie, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku, 

świetlice wiejskie, 

sekcja szachowa, 

zespoły ludowe, koła 

gospodyń wiejskich, 

orkiestry dęte, 

organizacje 

pozarządowe, 

sołectwa 

Środki własne Organizacja zajęć, spotkań tematycznych, spotkań autorskich, 

wieczorów poezji, przeglądów talentów, imprez związanych  

z kultywacją tradycji i uroczystościami cyklicznymi. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Mokrsku,  

Dom Kultury  

w Ożarowie, 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Mokrsku 

Środki własne W ramach profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania 

narkomanii zrealizowano autorskie projekty zgłoszone przez 

Dom Kultury w Ożarowie i Ochotniczą Straż Pożarną  

w Mokrsku. 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Mokrsku 

Środki własne Integracyjne cykliczne imprezy dla uczestników i ich  rodzin, 

społeczności lokalnej, np. bale karnawałowe, walentynkowe, 

spotkania świąteczne (wielkanocne, bożonarodzeniowe), 

wystawy prac rękodzielniczych, udział w konkursach 

plastycznych, przeglądy twórczości artystycznych. 

W roku sprawozdawczym ze względu na COVID-19 część 

zadań nie mogła być zrealizowana. 

Kluby sportowe na 

terenie gminy 

Mokrsko 

Środki własne, 

Gmina Mokrsko 

Działalność klubów sportowych, rozgrywki w piłkę nożną, 

koszykówkę, imprezy rekreacyjne. 

Realizacja 5 projektów w ramach otwartego konkursu ofert 

Wójta Gminy Mokrsko na realizację zadania w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

1. Ludowy Zespół Sportowy – „Szanuj zdrowie, wybierz sport” 

2. Klub Sportowy „Sparta” Mokrsko – „W zdrowym ciele 
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zdrowy duch” 

3. Klub Sportowy FENIKS w Komornikach – „Komorniki na 

sportowo” 

4. Międzyszkolne Gminne Towarzystwo Sportowe „MOGRE” 

– „Ze szkoły na stadion 2020 – Etap ósmy” 

5. Klub Sportowy „Sparta” Mokrsko – „Czym skorupka za 

młodu nasiąknie…” 

Międzyszkolne 

Gminne 

Towarzystwo 

Sportowe „MOGRE” 

Gmina Mokrsko 

(Fundusz Sołecki) 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego – 

Infrastruktura 

domów kultury, 

środki własne 

Realizacja projektu „Zaplecze kultury 2020”, w ramach którego 

został zakupiony sceniczny zestaw nagłośnieniowo-

oświetleniowy, zestaw modułowej sceny plenerowej, oraz 

wyposażenie pracowni krawieckiej i fotograficznej. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Instytut Książki, 

środki własne 

Realizacja projektu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA 

BIBLIOTEK 2020”, w ramach którego zakupiono urządzenie 

zabezpieczające sieć lokalną, 5 komputerów stacjonarnych wraz 

z monitorami, UPS i listwami zasilającymi, switch zarządzalny, 

dysk USB SSD 1 TB, 2 czytniki kodów kreskowych. 

II.2.4. Zwiększenie aktywności 

mieszkańców w życiu 

społecznym i gospodarczym 

gminy 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Efektem realizacji projektu „Modelowo w Mokrsku” jest 

rozszerzenie wachlarza form konsultacji społecznych. Obok 

zebrań wiejskich pojawiły się także: możliwość zbierania opinii  

i propozycji na piśmie, warsztaty, wysłuchania publiczne, 

spotkania otwarte, forum dyskusyjne. W roku sprawozdawczym 

1 raz przeprowadzono konsultacje społeczne (z organizacjami 

pozarządowymi). 
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Urząd Gminy 

Mokrsko 

Centrum Promocji                      

i Rozwoju 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

OPUS w Łodzi 

Organizacja spotkań doradczych dla organizacji 

pozarządowych ze specjalistami z Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi. 

Stowarzyszenie 

Książka oraz Kawa, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

MIKROGRANTY 

„OWES NA 

LEPSZY START 

– REGION. 

Edycja 2019” 

Wzmocnienie organizacji Stowarzyszenie Książka oraz Kawa 

poprzez zakup wyposażenia oraz cykl szkoleń i wyjazdów 

studyjnych, mających na celu zbudowanie silnej i świadomej 

organizacji działającej w sferze kulturalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem kultury i tradycji regionalnej. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Mokrsku 

Fundacja 

„Bezpieczna 

Przystań”  

z Wrocławia 

Na terenie gminy Mokrsko w ramach porozumienia między 

Fundacją „Bezpieczna Przystań” z Wrocławia a Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mokrsku realizowany był 

projekt „Aktywna integracja szansą na nowy start”. Główny cel 

projektu: reintegracja społeczna i zawodowa 70 osób za pomocą 

instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej 

ze wsparciem dobranym do zindywidualizowanych potrzeb  

i możliwości uczestników, którzy w pierwszej kolejności 

wymagają aktywizacji społecznej, aby w największym stopniu 

przyczyniło się to do przywrócenia zdolności do zatrudnienia 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez poradnictwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty, 

kursy i szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy. 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Mokrsku 

Środki własne Działalność instytucji skierowana do osób niepełnosprawnych, 

mająca na celu rozwijanie talentów i nabywanie nowych 

umiejętności przez uczestników zajęć warsztatowych. 
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Urząd Gminy 

Mokrsko,  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku,  

Dom Kultury  

w Ożarowie, 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Mokrsku, 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Mokrsku, zespoły 

szkół  

i przedszkoli, 

ochotnicze straże 

pożarne  

i organizacje 

pozarządowe  

z terenu gminy 

Mokrsko 

Środki własne Inicjowanie akcji charytatywnych oraz udział w akcjach 

lokalnych, ogólnopolskich, w które angażują się instytucje  

i organizacje, zachęcają do działania mieszkańców. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Ożarowie,  

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Mokrsku 

Środki własne Realizacja programu MEN „Razem na święta”, którego celem 

było odwiedzanie osób starszych, samotnych, pisanie kartek  

z życzeniami świątecznymi, obdarowywanie pierniczkami  

i drobnymi prezentami. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Ożarowie 

Środki własne Realizacja programu MEN „Szkoła pamięta”, który polegał na 

odwiedzaniu cmentarzy w Ożarowie i Wierzbiu - grobów 

zmarłych nauczycieli, żołnierzy poległych podczas II wojny 

światowej, sadzeniu „Dębu Wolności”  organizacji żywych 

lekcji historii z lokalnymi bohaterami pamiętającymi II wojnę 

światową, odwiedzaniu Gminnej Izby Pamięci i Tradycji  
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w Mokrsku, organizacji widowiska dla całej społeczności 

ożarowskiej „Dla Tych, którzy odeszli..…”. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Mokrsku 

Środki własne Udział w konkursach „Podwórko Talentów Nivea”  

i „Dzieciaki do rakiet”, zaangażowanie mieszkańców do 

głosowania na rzecz placówki. Nie udało się wygrać  

w konkursach, ale zaangażowano i zintegrowano lokalną 

społeczność. 

Ochotnicze straże 

pożarne na terenie 

gminy Mokrsko 

Środki własne, 

środki zewnętrzne 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zakup sprzętu  

i wyposażenia dla druhów, na remonty, modernizacje remiz 

strażackich (m.in. ze środków Gminy Mokrsko, Funduszu 

Sołeckiego, KSRG, MSWiA). Zajęcia i spotkania poświęcone 

tematyce ratowniczo-gaśniczej dla dzieci i młodzieży, 

kultywowanie tradycji (np. bożonarodzeniowych). 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Komornikach, 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Ożarowie 

Fundusz 

Składkowy 

Ubezpieczenia 

Społecznego 

Rolników,  

środki własne 

Realizacja zadań w ramach konkursu „Wspieranie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach 

modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności 

publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”,  

w ramach których odnowiono i wyposażono pomieszczenia 

strażackie. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Komornikach 

Fundacja Orlen Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w ramach 

otrzymanej dotacji pozakonkursowej. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Realizacja Funduszu Sołeckiego. 
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Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich  

w Mokrsku 

OWES na lepszy 

start – Region. 

Edycja 2020 

Wzmocnienie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich  

w Mokrsku poprzez zakup wyposażenia oraz udział  

w szkoleniach i wyjazdach studyjnych (online), mających na 

celu zbudowanie silnej i świadomej organizacji. 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich  

w Mokrsku,  

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Ożarowie 

Agencja 

Restrukturyzacji  

i Modernizacji 

Rolnictwa 

Doposażenie kół gospodyń wiejskich, realizacja działań 

statutowych. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Instytut Książki, 

środki własne 

Realizacja projektu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA 

BIBLIOTEK 2020”, w ramach którego zakupiono urządzenie 

zabezpieczające sieć lokalną, 5 komputerów stacjonarnych wraz 

z monitorami, UPS i listwami zasilającymi, switch zarządzalny, 

dysk USB SSD 1 TB, 2 czytniki kodów kreskowych. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Program 

Operacyjny 

Polska Cyfrowa 

na lata  

2014-2020 

Doposażenie szkół z terenu gminy Mokrsko w sprzęt 

komputerowy (laptopy i tablety) w ramach programów „Zdalna 

szkoła” i „Zdalna szkoła plus”. 

Zespoły szkół  

i przedszkoli 

z terenu gminy 

Mokrsko,  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku, 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Mokrsku,  

Środki własne Szycie masek ochronnych dla mieszkańców gminy Mokrsko, 

dostarczenie ich do gospodarstw domowych. 

Akcja zainicjowana w związku z pandemią koronawirusa. 
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Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Mokrsku,  

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Mokrsku, 

ochotnicze straże 

pożarne z terenu 

gminy Mokrsko 

 

W 2020 r., w porównaniu do roku poprzedniego, nie zmieniła się liczba organizacji na terenie gminy. Dzięki efektom realizacji projektu „Modelowo  

w Mokrsku” stworzono nowe możliwości wsparcia działających organizacji, z którego chętnie korzystają. Organizacje chętnie i z sukcesami sięgają po środki 

zewnętrzne, w czym pomocą służą im również pracownicy urzędu gminy i placówek kulturalnych. Dbają ponadto o samorozwój. Ich działania zostają zauważone 

na arenie powiatu i województwa. 

Samorząd, instytucje oświatowe i społeczno-kulturalne oraz organizacje społeczne dbają o wzmacnianie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców, co jest 

zauważane na zewnątrz. Lokalne zespoły ludowe przyjmują nowych członków, również dzieci i młodzież, dzięki czemu udaje się w nich zaszczepić chęć 

kultywowania lokalnych tradycji. W roku sprawozdawczym, w porównaniu do roku poprzedniego, nie zmieniła się liczba zespołów folklorystycznych.  

Na terenie gminy rozwijana jest oferta kulturalna, rozrywkowa i sportowa, dostosowywana do potrzeb mieszkańców w różnym wieku. Ważne jest jednak, 

by objąć nią wszystkie miejscowości, także te mniejsze, tak, by dostęp do niej mieli mieszkańcy z całej gminy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

w 2017 r. zmniejszyła się liczba imprez organizowanych przez domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice (68 w porównaniu do 102 w 2016 r.). Zmniejszyła się 

również liczba ich uczestników (953 w porównaniu do 1427 w 2016 r.). Oferta rokrocznie się rozszerza. Na jej rozwój wpływ mają nie tylko działania 

podejmowane przez samorząd, placówki oświatowe i społeczno-kulturalne, ale także organizacje społeczne, sołectwa. Rok 2020 nie obfitował jednak w większe 

wydarzenia kulturalne, na co wpływ miał stan pandemii obowiązujący w całym kraju, który doprowadził do ograniczenia działalności ośrodków kultury już od 

marca 2020 r. Pomimo trudnej sytuacji i niesprzyjających warunków ośrodki kultury wyszły ze swoją ofertą, dopasowując ją do obowiązujących przepisów 

(m.in. działania online, ograniczenie liczby uczestników poszczególnych zajęć i wydarzeń). 
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III. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko   

III.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2020 

 

III.1.1. Zagospodarowanie terenów 

niewykorzystanych, 

niezagospodarowanych  

na miejsca rekreacji dla 

różnych grup wiekowych 

mieszkańców  

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Słupsku, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki Unii 

Europejskiej 

w ramach 

działania: 

Wsparcie dla 

rozwoju 

lokalnego 

w ramach 

inicjatywy 

LEADER 

Programu 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na 

lata 2014-2020; 

pozyskane za 

pośrednictwem 

LGD „Ziemia 

Wieluńsko-

Sieradzka” 

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Mątewki (gm. Mokrsko). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Budowa terenu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców 

sołectwa Mątewki, w skład którego wejdą boisko, plac zabaw 

oraz siłownia zewnętrzna. 
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Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich  

w Mokrsku 

Fundacja 

Santander 

Przygotowanie wniosku do programu „Tu mieszkam, tu 

zmieniam eko” i otrzymanie dotacji na stworzenie ekologicznego 

labiryntu w miejscowości Brzeziny (gm. Mokrsko). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzeziny (gm. 

Mokrsko). 

III.1.2. Rewitalizacja parków 

wiejskich w miejscowościach 

Mokrsko i Chotów wraz  

z budynkami podworskimi  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Wycinka obumarłych drzew w parku w Mokrsku (7 szt.), 

nasadzenia nowych drzew i krzewów na terenie parku  

w Mokrsku: grab pospolity – 65 szt., dąb szypułkowy – 29 szt., 

lipa drobnolistna 33 szt.,  śnieguliczka – 30 szt. 

III.1.3. Poprawa estetyki wsi, 

domostw wraz  

z ich otoczeniem  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Wykaszanie rowów przydrożnych na terenie gminy Mokrsko. 

 

Instytucje gminne, 

organizacje 

pozarządowe, rady 

sołeckie 

Środki własne Dbanie o miejsca publiczne, wykaszanie, porządkowanie 

terenów. 

III.1.4. Edukacja społeczna  

i promowanie zachowań 

chroniących środowisko  

i przestrzeń gminy  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

- Porozumienie o współpracy Gminy Mokrsko z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

z zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste 

powietrze”. Gmina Mokrsko jest jedną z gmin, które 

bezpośrednio przyjmują wnioski od potencjalnych 

beneficjentów. 

Placówki oświatowe 

na terenie gminy 

Środki własne Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

 

Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w porównaniu do lat poprzednich, bez zmian pozostał udział terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych w powierzchni ogółem (0,01%) oraz udział nieużytków w powierzchni ogółem (0,45%). Poczynione jednak zostały działania mające na celu 

zagospodarowanie terenów niewykorzystanych na miejsca rekreacji, przede wszystkim place zabaw i siłownie zewnętrzne. Gmina czyni ponadto starania mające 

na celu poprawę estetyki miejscowości oraz promocję zachowań chroniących środowisko i wspólną przestrzeń. 
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III.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2020 

 

III.2.1. Budowa i modernizacja 

systemu wodno-

kanalizacyjnego wraz  

z budową oczyszczalni  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Europejski 

Fundusz Rozwoju 

Regionalnego  

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Łódzkiego na lata 

2014-2020, 

Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych, środki 

własne 

Realizacja zadania „Budowa systemu oczyszczania ścieków  

w Gminie Mokrsko – Etap III”. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2020-2023. 

W 2020 r. zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Krzyworzeka oraz rozbudowę ciągu 

technologicznego oczyszczalni ścieków o stopień odwadniania 

osadów komunalnych. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie 

gminy Mokrsko (wymiana pompy głębinowej SUW Mokrsko, 

wymiany hydrantów, remonty przyłączy wodociągowych, 

wykonanie wiaty na terenie oczyszczalni ścieków Mokrsku, 

montaż przyłącza elektrycznego pod agregat prądotwórczy 

SUW Mokrsko, remonty pomp IIo SUW Ożarów, wymiana złóż 

filtracyjnych SUW Mokrsko, opracowanie analiz ryzyka ujęć 

wody w Mokrsku i Ożarowie). 

III.2.2. Rozbudowa i przebudowa 

dróg gminnych  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Fundusz Dróg 

Samorządowych, 

środki własne 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 117054E  

w miejscowości Krzyworzeka”. 
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Urząd Gminy 

Mokrsko 

Fundusz Dróg 

Samorządowych, 

Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych,  

środki własne 

Otrzymano dofinansowanie na realizację dwóch zadań 

„Przebudowa drogi gminnej nr 117063E w miejscowości 

Mokrsko” i „Przebudowa drogi gminnej nr 117052E  

w miejscowości Mokrsko (Kośnik), gm. Mokrsko wraz  

z budową zjazdów”. Realizację zadań zaplanowano na lata 

2021-2022. 

Powiat Wieluński Fundusz Dróg 

Samorządowych, 

Powiat Wieluński, 

Gmina Mokrsko 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E 

Wieluń-Toplin w miejscowości Mokrsko”. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego,  

środki własne 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej   

w miejscowości Komorniki”. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Pomoc finansowa 

jednostkom 

samorządu 

terytorialnego 

województwa 

łódzkiego 

w formie dotacji 

celowej, 

przeznaczonej na 

dofinansowanie 

zadań własnych 

gminy w zakresie 

realizacji małych 

projektów 

lokalnych 

realizowanych na 

terenach 

wiejskich (tzw. 

Realizacja zadania „Budowa chodnika po stronie wschodniej 

oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II”. 
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granty sołeckie), 

środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Przebudowa drogi gminnej nr 117052E w miejscowości 

Chotów. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Remont drogi w miejscowości Krzyworzeka (Majorat). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Budowa chodnika na cmentarz w Komornikach. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz  

z chodnikiem. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki),  

Rada Rodziców 

ZSiP  

w Ożarowie 

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do Zespołu Szkoły 

i Przedszkola w Ożarowie i budowa chodnika przy budynku 

szkoły. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Zakup materiałów i remont drogi na Motylu (gm. Mokrsko). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Przebudowa 5 odcinków dróg wewnętrznych dojazdowych: 4  

w Komornikach do posesji, 1 w Mokrsku do poczty  

i budynku podworskiego. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki 

Realizacja projektu „Montaż hybrydowego oświetlenia 

drogowego OZE w miejscowości Komorniki, gmina Mokrsko”, 

w wyniku którego powstało 9 słupów oświetleniowych 

hybrydowych solarno-wiatrowych. 



  

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU 
GMINY MOKRSKO NA LATA 2015 - 2022 

28 

 

Wodnej  

w Łodzi,  

środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Bieżąca naprawa dróg, utrzymanie porządku na poboczach, 

zakup sprzętu drogowego, wykonanie dokumentacji 

projektowej (przebudowa drogi gminnej w Krzyworzece 

Majorat, przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Krzyworzeka – budowa chodnika). 

III.2.3. Modernizacja sieci 

melioracyjnych  

Gminna Spółka 

Wodna w Mokrsku 

Środki własne, 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego, 

Łódzki Urząd 

Wojewódzki, 

Gmina Mokrsko 

Roboty melioracyjne na rowach: 

a) Jasna Góra – 3480 mb. 

b) Komorniki – 1635 mb. 

c) Chotów – 2780 mb, 

d) Ożarów – 1545 mb, 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. bez zmian od roku 2014 pozostała długość czynnej sieci kanalizacyjnej (20,7 km). 

Rokrocznie zwiększa się jednak wskaźnik obsługi mieszkańców siecią kanalizacyjną (32,7% w 2017 r., 31,5% w 2016 r., 30,9% w 2015 r., 29,9% w 2014 r.). 

Zmianie natomiast nie uległ w porównaniu z rokiem 2016 wskaźnik obsługi mieszkańców siecią wodociągową (94,4%). 

Według danych uzyskanych od Gminnej Spółki Wodnej w Mokrsku w 2020 r. wykonano roboty konserwacyjne na łącznej długości rowów 9440 mb, co 

stanowi spadek w porównaniu do roku ubiegłego (13065 mb w 2019 r.), ale nadal znaczny wzrost w porównaniu do lat wcześniejszych (3928 mb w 2018 r., 

4315 mb w 2017 r., 3000 mb w 2016 r. oraz 3000 mb w 2015 r.). 

 

III.3.Budowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło finansowania Stan – zaawansowanie 

2020 

 

III.3.1. Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Modernizacja budynku Urzędu Gminy Mokrsko, 

obejmująca następujące prace: zakup i montaż 
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Rozbudowa i przebudowa 

obiektów  użyteczności 

publicznej  

klimatyzacji, zakup materiałów do sufitu podwieszanego 

na parterze budynku, przeniesienie serwerowni, remont 

pomieszczeń na serwerownię, wykonanie opaski 

odwadniającej wokół budynku, zakup materiałów na 

wykonanie utwardzenia terenu przy Urzędzie Gminy  

i Ośrodku zdrowia. 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Komornikach, 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Ożarowie 

Fundusz Składkowy 

Ubezpieczenia 

Społecznego 

Rolników,  

środki własne 

Realizacja zadań w ramach konkursu „Wspieranie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich 

w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków 

użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla 

społeczności lokalnej”, w ramach których odnowiono  

i wyposażono pomieszczenia strażackie. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Mokrsku, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Gmina Mokrsko 

(Fundusz Sołecki), 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Mokrsku 

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Mokrsku. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Krzyworzece,  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Gmina Mokrsko, 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Krzyworzece 

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Krzyworzece. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Ożarowie,  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Gmina Mokrsko, 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Ożarowie 

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Ożarowie. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku. 
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Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Remont garażów na bazie sprzętowej grupy drogowej 

(zakup materiałów na remont dachu i wrót) oraz 

sanitariatów budynku bazy sprzętowej w Mokrsku 

(zakup materiałów). 
III.3.2. Budowa kompleksów 

boisk wielofunkcyjnych 

- - - 

III.3.3. Rozwój bazy lokalowej 

dla kultury  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Przeniesienie Filii Bibliotecznej w Krzyworzece z budynku 

Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece do budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyworzece. Adaptacja 

pomieszczenia na cele biblioteczne. 

III.3.4. Budowa lub przebudowa 

mieszkań socjalnych  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Remont dachu i częściowe docieplenie budynku 

komunalnego w m. Krzyworzeka. 

 

W 2020 r. przebudowie lub remontowi poddano 6 budynków użyteczności publicznej, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (4 w 2019 

r.). Większość prac stanowi kontynuację prac podjętych w latach wcześniejszych i finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Podjęto działania związane 

z rozwojem bazy lokalowej dla kultury, co było podyktowane potrzebami placówki oświatowej. Remontowi poddano także lokal, będący mieszkaniem 

socjalnym.
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Podsumowanie 

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022 to dokument 

opracowany w celu przedstawienia całej społeczności lokalnej postępu naszej gminy na drodze 

do zrównoważonego rozwoju. Przedstawia wykonane działania i zrealizowane projekty w 2020 

roku, które często stanowią kontynuację działań rozpoczętych w latach wcześniejszych.  

Rok 2020 był rokiem specyficznym, co podyktowane było stanem pandemii, który przez 

niemal cały rok obowiązywał na terenie naszego kraju. Stąd też nie wszystkie zakładane cele 

udało się zrealizować. Ograniczenia mocno dotknęły m.in. sferę kulturalną. I dlatego 

niemożliwa okazała się organizacja większych wydarzeń, sztandarowych imprez. 

W realizację zadań i celów określonych w Strategii włączeni zostali nie tylko pracownicy 

urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, ale także przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych działających na naszym terenie oraz instytucje spoza 

terenu gminy Mokrsko. Dzięki temu podjętych zostało wiele cennych inicjatyw oraz 

zrealizowano szereg ważnych zadań. Nie rozwiązano wprawdzie wszystkich problemów, ale 

przybliżono się do osiągnięcia wyznaczonych w Strategii celów. Konsekwentne i przede 

wszystkim wspólne działanie  pozwoli osiągnąć cele nadrzędne i misję postawioną w Strategii. 
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