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I. Wstęp 
 

Obowiązek przygotowania i przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy oraz 

jego zakres wynika z art. 28aa. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym - „1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.”  

 

 

II. Informacje ogólne 

Gmina Mokrsko położona jest w centralnej Polsce, w południowo-zachodniej części 

województwa łódzkiego, około 12 km na południowy zachód od Wielunia. Powierzchnia 

gminy wynosi 7.775 ha. Gmina Mokrsko ma charakter rolniczy. Na jej terenie dominują 

niewielkie rodzinne gospodarstwa rolne, zajmując powierzchnię ponad 6000 ha użytków 

rolnych. Składa się z 12 sołectw. Gmina Mokrsko liczy 5 414 mieszkańców, z czego 2 679 

tj.49,5 % stanowią kobiety, a 2 735 tj.50,5% mężczyźni. W porównaniu do roku  2009, gdzie 

zameldowanych było na pobyt stały 5 475 osób, w tym 2 777 tj. 50,72 %  kobiet  i 2 698 tj. 

49,28 % mężczyzn, liczba mieszkańców zmalała o 1,12 %. Średni wiek mieszkańców wynosi 

ok. 40 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa 

łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. W 2018 roku 

zarejestrowano 166 zameldowań na pobyt stały, w tym 3 cudzoziemców. Ilość zameldowań 

spoza gminy to 61 osób natomiast wymeldowań z pobytu stałego 164. Na pobyt czasowy 

zameldowano 77 osób w tym 49 cudzoziemców.  Wymeldowało się 10 osób z pobytu 

czasowego. Na przestrzeni ostatnich 10 lat znacznie zwiększyła się liczba zameldowań 

cudzoziemców na pobyt czasowy. Związane jest to głównie z podjęciem pracy zarobkowej 

tych osób na terenie naszej gminy.  

W wieku produkcyjnym odnotowano 3 309 mieszkańców gminy Mokrsko, w wieku 

przedprodukcyjnym 1 111, a 994 osoby są w wieku poprodukcyjnym. 

Mieszkańcy gminy Mokrsko zawarli w 2018 roku 43 małżeństwa w tym 5 ślubów 

cywilnych. W 2018 roku urodziło się 59 dzieci, w tym 27 dziewczynek i 32 chłopców.  W 

stosunku do roku 2009 gdzie odnotowano 79 urodzeń, nastąpił spadek urodzeń o 25,32% 
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natomiast w odniesieniu do lat 2015 r-2017 nastąpił  niewielki  przyrost naturalny tj. w 2015 -

48 urodzeń, 2016 -59 urodzeń, 2017 – 53 urodzenia.  Zarejestrowano 66 zgonów. Główną 

przyczyną zgonów  w gminie Mokrsko były choroby układu krążenia, nowotworowe i układu 

oddechowego. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartości 

średniej dla kraju.  
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III.  Informacje finansowe 
A.  Stan finansów gminy. 
 

Wyszczególnienie plan na  2018 rok wykonanie  za 2018 rok plan na 2019 rok 

dochody ogółem  24 327 525,93 24 061 951,63 23 100 856,00 

majatkowe 740 065,50 741 309,87 3 000,00 

bieżące 23 587 460,43 23 320 641,76 23 097 856,00 

w tym: dotacje i subwencje 17 082 727,98 16 684 943,26 16 469 653,00 

dotacje rozwojowe 755 334,45 755 822,30 0,00 

środki z funduszy 113 495,00 89 731,00 20 000,00 

razem dochody z zewnątrz 17 951 557,43 17 530 496,56 16 489 653,00 

dochody własne 6 375 968,50 6 531 455,07 6 611 203,00 

wtym: PIT  2 447 698,00 2 603 245,00 2 872 213,00 

udział dochodów włanych w dochodach 

ogółem 

26,2% 27,1% 28,6% 

wydatki ogółem 24 585 930,93 23 706 604,77 23 679 710,00 

majątkowe 1 626 768,14 1 475 564,98 1 497 400,00 

bieżące 22 959 162,79 22 231 039,79 22 182 310,00 

udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem 

6,6% 6,2% 6,3% 

wynik budżetu -258 405,00 355 346,86 -578 854,00 

nadwyżka operacyjna 628 297,64 1 089 601,97 915 546,00 

kwota długu 11 416 086,83 11 408 732,11 11 587 586,11 
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% zadłużenia do dochodów ogółem 
46,9% 47,4% 50,2% 

rozchody 608 949,72 608 949,72 490 616,38 

obsługa długu 390 000,00 383 493,74 390 000,00 

 

B. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
 

Stopień realizacji wydatków majątkowych za  2018 r.   

       

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Planowane 

wydatki na rok 
2018 

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2018 r. 

% 
wykonania 

1 2 3 4 6     

1. 400 40002 Dobudowa linii wodociągowej do dwóch posesji w miejscowości Mokrsko 9 000,00 6 765,00 75,2 

2. 600 60014 
Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na pokrycie kosztów dokumantacji projektowej 
na zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 4513E Słupsko - Komorniki - Zmyślona" 

25 000,00 14 698,50 58,8 

3. 600 60016 
Rozbudowa drogi gminnej Nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przbudowa drogi 
wewnętrznej 

1 000 000,00 973 270,74 97,3 

4. 600 60016 Budowa dróg Komorniki Motyl i Komorniki Lipie  30 000,00 985,20 3,3 

5. 600 60016 
Przebudowa dróg lokalnych 137, 110, 167 w miejscowości Orzechowiec, Jasna Góra, 
Poręby 

45 000,00 2 938,20 6,5 

6. 600 60016 Zakup przyczepy niskopodwoziowej 17 000,00 16 000,00 94,1 

7. 600 60016 Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Komorniki od drogi powiatowej do cmentarza 55 000,00 52 768,54 95,9 

8. 600 60016 Modernizacja chodnika w Słupsku 47 000,00 47 000,00 100,0 

9. 750 75022 Zakup oprogramowania do głosowania imiennego 15 000,00 13 395,68 89,3 

10. 750 75023 Zakup programów komputerowych 11 000,00 0,00 0,0 

11. 754 75411 
Wsparcie finansowe na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją 
eko-czyściciel dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

5 000,00 5 000,00 100,0 
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12. 754 75412 Remont budynku OSP w miejscowości Krzyworzeka 10 000,00 4 945,76 49,5 

13. 754 75412 Remont budynku OSP w Ożarowie 42 400,00 37 482,28 88,4 

14. 801 80101 Zakup i montaż monitoringu przy ZS i P w Komornikach 8 000,00 6 932,69 86,7 

15. 801 801 Zakup i montaż monitoringu przy ZS i P w Krzyworzece 28 455,00 28 439,00 99,9 

16. 801 801 Zakup i montaż monitoringu przy ZS i P w Ożarowie 8 000,00 7 999,99 100,0 

17. 801 801 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę szkół w 
Komornikach i Krzyworzece 

101 000,00 100 273,11 99,3 

18. 900 90001 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ożarów Lasek 23 000,00 18 292,50 79,5 

19. 900 90001 Zakup i montaż tlenomierza 26 000,00 23 865,09 91,8 

20. 926 92601 Budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej w Mokrsku 27 000,00 25 369,00 94,0 

21. 926 92601 Budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej w Ożarowie 27 000,00 25 269,00 93,6 

22. 926 92601 Budowa boiska sportowego w Chotowie 15 413,14 15 400,00 99,9 

23. 926 92601 Budowa terenu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątewki 11 000,00 10 607,20 96,4 

24. 926 92601 
Budowa obiektu małej architektury i zagospodarowanie terenu w Parku Wiejskim w 
Mokrsku 

40 000,00 37 867,50 94,7 

Ogółem 1 626 268,14 1 475 564,98 90,7 
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C. Wydatki - Działy 
 

Dział Opis 
% całości 

wydatków 
2018 

801 Oświata i wychowanie 35,64%  7 956 240     

852 Pomoc społeczna 15,06%  1 421 866     

855 Rodzina 12,56%  6 530 670     

750 Administracja publiczna 9,97%  2 008 701     

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
7,53%  1 288 939     

600 Transport i łączność 5,53%  1 664 242     

700 Gospodarka mieszkaniowa 2,58%     160 897     

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 
2,32%     527 496     

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1,82%     392 122     

757 Obsługa długu publicznego 1,71%     383 494     

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
1,68%     261 836     

010 Rolnictwo i łowiectwo 1,51%     367 873     

926 Kultura fizyczna i sport 0,63%     209 712     

710 Działalność usługowa 0,54%     181 365     

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
0,32%       87 640     

851 Ochrona zdrowia 0,29%       63 901     

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

0,17%       66 282     

758 Różne rozliczenia 0,17%     133 329     

020 Leśnictwo 0,00%               -       

020 Leśnictwo 0,00%               -       
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D. Realizacja budżetu funduszu sołeckiego 
 

Zbiorcze zestawienie wniosków zgłoszonych do realizacji w 2018 r. ze środków funduszu 

sołeckiego
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Gmina Mokrsko na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada prawo własności do 217,40 ha 

gruntów, 36 budynków i 1 lokalu. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 2,30 ha 

gruntów, w dzierżawie 4,45 ha, inne formy 5,28 ha, w bezpośrednim zarządzie gminy    

205,37 ha. 

Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym uległ następującym zmianom: 

- zwiększeniu o 142 m2 w wyniku zakupu działki w Krzyworzece. 

- zwiększeniu o 42 m2 w wyniku zamiany dwóch działek w Komornikach. 

- zmniejszeniu o 201 m2 w wyniku sprzedażny dwóch działek w Komornikach. 

 

Wpływy wynikające z użytkowania wieczystego wyniosły 3.576,65,- zł, z najmu  

i dzierżawy 119.566,54,- zł. Odsetki od wpływów z użytkowania wieczystego wyniosły  

3,57,- zł, odsetki od wpływów najmu i dzierżawy 287,98,- zł. Wpływy wynikające ze 

sprzedaży (drewna) wyniosły 3.324,52,- zł. Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów 

upomnień) wyniosły 92,80 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 7.932,00 zł. 

Ogółem dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności wyniosły 134.784,06,- zł. 
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 Szczegółowo stan gruntów będących w zasobie mienia komunalnego przedstawia się 

następująco: 

Mokrsko 

Grunty ogółem o pow. 45,83 ha w tym grunty rolne o pow. 6,71 ha, zrekultywowane 

wysypisko- 1,55 ha, park – 2,13 ha, drogi – 28,17 ha, grunty pozostałe o pow. 7,27 ha.  

W bezpośrednim zarządzie 38,66 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,30 ha oraz w dzierżawie 

1,14 ha gruntów i trzy stawy o łącznej pow. 0,80 ha, inne formy 2,93 ha. Budynki ogółem: 13 

w tym mieszkalne – 2, obiekty szkolno – przedszkolne – 2, obiekt służby zdrowia – 1, 

pozostałe – 8 oraz 1 lokal. 

    

Ożarów 

Grunty ogółem o pow. 47,68 ha w tym grunty rolne o pow. 1,80 ha, drogi – 39,26 ha, grunty 

pozostałe o pow. 6,62 ha. W bezpośrednim zarządzie 46,66 ha, w dzierżawie 0,01 ha gruntów 

i jeden staw o pow. 0,26 ha, inne formy 0,75 ha. Budynki ogółem: 10 w tym mieszkalne – 1, 

obiekty szkolno – przedszkolne – 2, służby zdrowia – 1, pozostałe – 6. 

 

Krzyworzeka 

Grunty ogółem o pow. 35,91 ha w tym grunty rolne o pow. 1,52 ha, drogi – 31,47 ha, grunty 

pozostałe o pow. 2,92 ha. W bezpośrednim zarządzie 35,06 ha, w dzierżawie 0,01 ha, inne 

formy 0,84. Budynki ogółem: 6 w tym, obiekty szkolno – przedszkolne – 2, pozostałe – 3 

oraz mieszkalny – 1. 

. 

Chotów 

Grunty ogółem o pow. 23,86 ha w tym drogi – 19,99 ha, grunty pozostałe o pow. 3,87 ha. 

W bezpośrednim zarządzie 22,62 ha, w dzierżawie 0,48 ha gruntów. Inne formy 0,76 ha. 

Budynki ogółem: 4 w tym 2 obiekty szkolne oraz 2 pozostałe. 
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Komorniki 

Grunty ogółem o pow. 21,28 ha w tym drogi – 18,11 ha, grunty pozostałe o pow. 3,17 ha. 

W bezpośrednim zarządzie 21,21 ha, w dzierżawie 0,07 ha, jest to staw, budynki ogółem:  

3 w tym, obiekty szkolno – przedszkolne – 2 oraz pozostałe – 1. 

 

 

Słupsko 

Grunty ogółem o pow. 10,25 ha w tym, drogi – 9,11 ha, grunty pozostałe o pow. 1,14 ha, 

w bezpośrednim zarządzie 10,25 ha. Brak budynków komunalnych. 

 

Brzeziny 

Grunty ogółem o pow. 6,32 ha w tym grunty rolne – 1,48 ha, drogi – 4,84 ha, w bezpośrednim 

zarządzie 4,64 ha, w dzierżawie 1,68 ha. Brak budynków komunalnych. 

 

Mątewki 

Grunty ogółem o pow. 4,03 ha wszystkie grunty znajdują się w bezpośrednim zarządzie, w 

tym 3,78 ha stanowią drogi i 0,25 ha tereny rekreacyjne. Brak budynków komunalnych. 

 

Motyl 

Grunty ogółem o pow. 16,97 ha, wszystkie grunty znajdują się w bezpośrednim zarządzie, 

w tym 16,31 ha stanowią drogi i 0,66 ha grunty pozostałe. Brak budynków komunalnych. 

 

Jasna Góra 

Grunty ogółem o pow. 5,26 ha, są to drogi znajdujące się w bezpośrednim zarządzie. Brak 

budynków komunalnych. 
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Skład mienia komunalnego 

W skład mienia komunalnego wchodzą 3 urządzenia techniczne są to: wodociąg „Mokrsko”, 

wodociąg „Ożarów”, i Oczyszczalnia Ścieków w Mokrsku z odcinkiem kanalizacji sanitarnej 

i przepompowniami ścieków oraz odcinkami kanalizacji sanitarnej i przepompowniami w 

ścieków w Mokrsku (4 szt.) i Krzyworzece (3 szt.). 

 Długość sieci wodociągowej wynosi – 91,71 km długość przyłączy 47,40 km, liczba 

przyłączy wynosi 1526 sztuki. Odcinki kanalizacji sanitarnej mają łączną długość 20,69 km, 

długość przyłączy 12,56 km, liczba przyłączy wynosi 451 sztuk,  przydomowe oczyszczalnie 

ścieków - 95 szt. 

 Stacje uzdatniania wody w Mokrsku i Ożarowie wymagają modernizacji. Ze względu 

na stan techniczny rurociągi technologiczne i odżelaziacze wymagają wymiany. Do 

oczyszczalni ścieków w Mokrsku pilnie potrzebna jest prasa do odwadniania osadu ze 

względu na wysokie koszty odwadniania osadu na prasie przewoźnej oraz w 

Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieluniu. 

W skład mienia wchodzą również środki transportowe, których na dzień 31.12.2018 r. 

jest 23 sztuk, w tym 8 sztuk to samochody OSP a 15 sztuk to środki transportowe i urządzenia 

techniczne Urzędu Gminy.  

Wpływy wynikające z użytkowania wieczystego wyniosły 3.576,65,- zł, z najmu  

i dzierżawy 119.566,54,- zł. Odsetki od wpływów z użytkowania wieczystego wyniosły 3,57,- 

zł, odsetki od wpływów najmu i dzierżawy 287,98,- zł. 

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 7.932,00 zł. 

Ogółem dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności wyniosły 134.784,06,- zł. 

 

 

Informacja 

o stanie mienia komunalnego Gminy Mokrsko 

Sposób zagospodarowania 

Lp

. 
Wyszczególnienie 

Stan w 

dniu 

01.01.1

8 

Stan w 

dniu 

31.12.1

8 

Powstałe 

zmiany 

zwiększ.(+

) 

zmniejsz.(-

) 

W 

bezpośredni

m  

Zarządzie 

gminy 

W 

zarządzie  

Jednostki 

komunalne

j 

Dzierżawa

,  

Najem 

Wieczyste  

Użytkowani

e 

Inne 

form

y 

1. Grunty ogółem 217,41 217,4 - 205,37 - 4,45 2,3 5,28 
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/ha/ 

do których 

przysługuje 

gminie 

prawo własności 

W tym rolne 11,51 11,51 - 7,58 - 3,93 - - 

Działki 

budowlane 
- - - - - - - - 

Tereny 

rekreacyjne 
0,25 0,25 - 0,25 - - - - 

Pozostałe 25,64 25,65 0,01 20,16 - 0,04 2,3 3,15 

Wysypiska 1,55 1,55 - 1,55 - - - - 

Drogi 176,33 176,31 -0,02 175,83 - 0,48 - - 

Lasy - - - - - - - - 

Parki 2,13 2,13 - - - - - 2,13 

2. 

Budynki ogółem 

do których 

przysługuje 

gminie 

prawo własności 

36 36 - 31 - 4 - 1 

w tym    

Mieszkalne 4 4 - 1 - 3 - - 

Obiekty szkolne 

i przedszkolne 
11 11 - 11 - - - - 

Obiekty 

kulturalne 
- - - - - - - - 

Pozostałe obiekty 14 14 - 13 - 1 - - 

Inne publiczne 7 7 - 6 - - - 1 

Lokale 1 1 - - - 1 - - 

3. 

Budowlane urz. 

techniczne do 

których 

przysługuje 

gminie 

prawo własności 

  

Wodociągi 2 2 - 2 - - - - 

Długość w km 91,71 91,71 - 91,71 - - - - 
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sieci 

Długość w km 

przyłączy 
47,4 47,4 - 47,4 - - -  

Kanalizacja 

sanitarna 
1 1 - 1 - - - - 

Długość w km 

sieci 
20,69 20,69 - 20,69 - - - - 

Długość w km 

przyłączy 
12,56 12,56 - 12,56 - - - - 

4. 

Wysypiska do 

których 

przysługuje 

gminie 

prawo własności 

0 0 - - - - - - 

5. 

Obiekty sportowe 

do których 

przysługuje 

gminie 

prawo własności 

7 7 - 4 - - - 3 

6. 

Środki 

transportowe do 

których 

przysługuje 

gminie 

prawo własności 

24 24 - 16 8 - - - 

7. 

Dane dotyczące 

innych niż 

własność praw 

majątkowych,  

w tym w 

szczególności 

o ograniczonych 

prawach 

rzeczowych,  

użytkowaniu 

wieczystym, 

wierzytelnościach

,  
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udziałach w 

spółkach, akcjach 

oraz o posiadaniu: 

 Posiadanie - - - - 

 Użytkowanie 0,02 0,02 - 0,02 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

1. Strategia rozwoju 

Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022 została przyjęta uchwałą nr 

V/34/15 Rady Gminy Mokrsko z dn. 30 marca 2015 r. Dokument powstał metodą 

partycypacyjną, opartą na współpracy przedstawicieli urzędu gminy, rady gminy, gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy weszli w skład 

Międzysektorowego Zespołu Roboczego. Wyznaczono cele strategiczne, w ramach których 

wyodrębniono cele operacyjne i zadania strategiczne: 

I. Atrakcyjna i przedsiębiorcza gmina Mokrsko 

1. Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

1. 1. Opracowanie i wprowadzenie systemu zachęt i ulg podatkowych dla nowo powstałych 

podmiotów gospodarczych 

1. 2. Wyznaczenie terenów pod działalność gospodarczą 

1. 3. Wsparcie dla mieszkańców, przedsiębiorców i rolników w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych na przekwalifikowanie, modernizację i powiększanie areału 

gospodarstw rolnych 

2. Stworzenie warunków do rozwoju specjalizacji produkcji rolnej 

2. 1. Wspieranie współpracy między rolnikami i producentami 

2. 2. Wspieranie rolnictwa ekologicznego 

2. 3. Wykreowanie i promocja produktów lokalnych 

3. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki aktywnej 

3. 1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej 

3. 2. Rozwój agroturystyki w gminie poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń dla rolników 

zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych 

3. 3. Zachęcanie do zagospodarowania wyrobisk pocegielnianych na cele rekreacyjno – 

sportowe 

Lp.WyszczególnienieStan w dniu 01.01.18 Stan w dniu 31.12.18 Powstałe zmiany zwiększ.(+) zmniejsz.(-) W bezpośrednim Zarządzie gminy

Grunty ogółem /ha/ do których przysługuje gminie prawo własności217,41217,4-205,37

W tym rolne11,5111,51-7,58

Działki budowlane----

Tereny rekreacyjne0,250,25-0,25

Pozostałe25,6425,650,0120,16

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mokrsk

Sposób zagospodarowania

1.
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II. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo gminy Mokrsko 

1. Rozwój systemu oświaty 

1. 1. Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego 

1. 2. Reorganizacja opieki przedszkolnej 

1. 3. Przebudowa i remont istniejących placówek oświatowych 

1. 4. Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

2. Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy 

2. 1. Rozwój organizacji pozarządowych poprzez wzmacnianie współpracy między 

samorządem a trzecim sektorem 

2. 2. Wzmacnianie tożsamości lokalnej 

2. 3. Rozwój oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej dla różnych grup społecznych 

2. 4. Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym gminy 

III. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko 

1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych 

1. 1. Zagospodarowanie terenów  niewykorzystanych, niezagospodarowanych na miejsca 

rekreacji dla różnych grup wiekowych mieszkańców 

1. 2. Rewitalizacja parków wiejskich w miejscowościach Mokrsko i Chotów wraz  

z budynkami podworskimi 

1. 3. Poprawa estetyki wsi i domostw wraz z ich otoczeniem 

1. 4. Edukacja społeczna i promowanie zachowań chroniących środowisko i przestrzeń gminy 

2. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej 

2. 1. Budowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową oczyszczalni 

2. 2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych 

2. 3. Modernizacja sieci melioracyjnej 

3. Budowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

3. 1. Rozbudowa i przebudowa obiektów użyteczności publicznej 

3. 2. Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych 

3. 3. Rozwój bazy lokalowej dla kultury 

3. 4. Budowa lub przebudowa mieszkań socjalnych 

Strategia rokrocznie poddawana jest ewaluacji przez Zespół ds. wdrażania  

i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele urzędu gminy, rady gminy, gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz organizacji pozarządowych. Do 31 marca roku następującego po roku podlegającym 

ewaluacji, do wiadomości publicznej podawany jest raport z realizacji założeń strategii 
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rozwoju. Stan na 2018 rok został przedstawiony w raporcie podanym do wiadomości 

publicznej 26 marca 2019 r. (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mokrsko). 

Przedstawia on wykonane działania i zrealizowane projekty w 2018 roku, które nierzadko 

stanowią kontynuację działań rozpoczętych w latach wcześniejszych. 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 terenie gminy. 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. 

 

2. Planowanie przestrzenne 

   W 2018 r. Wójt gminy Mokrsko dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy w celu oceny aktualności dokumentów planistycznych (studium, plany 

miejscowe zagospodarowania przestrzennego). Ocena aktualności dokumentów 

planistycznych obowiązujących na terenie gminy wynika art. 32 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (pizp). 

 

W roku 2018 obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko przyjęte uchwałą nr XX/112/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 

30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko. 

 

Na terenie gminy Mokrsko w 2018 r. obowiązywały następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

a) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mokrsko, powiat wieluński, - uchwała Nr X/74/99 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 27 

października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko, powiat wieluński, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 1999 r. Nr 151 poz. 1638. 

 

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, - uchwała Nr 

XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, powiatwWieluński, 
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województwo łódzkie, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 

25 poz. 287 z dnia  6 lutego 2004 r. 

 

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mokrsko w zakresie 

trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami 

osłonowymi dla kabli do transmisji danych, - uchwała Nr L/284/10 Rady Gminy Mokrsko 

z dnia 4 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2010 r. 

Nr 346 poz. 3060. 

 

d) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko – 

uchwała Nr XLVIII/253/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września 2018 r., opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2018 r. poz. 4927. 

 

Dnia 7 września 2018 r. Rada Gminy Mokrsko podjęła uchwałę Nr XLVIII/252/18 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mokrsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

gminy Mokrsko. 

 

W roku 2018 trwała procedura związana ze sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko, zapoczątkowana 

uchwałą Rady Gminy Mokrsko Nr XXXIX/158/17 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w gminie Mokrsko, zm. uchwałą Rady Gminy Mokrsko Nr XLV/238/18 z dnia 

20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/158/17 Rady Gminy Mokrsko 

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko. 

 

3. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi. 

1. W zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się 16 lokali mieszkalnych w 9 budynkach. 

7 spośród w/w lokali wyposażonych jest w instalacje c.o. , 15 z lokali mieszkalnych pozostaje 
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wynajętych na mocy umów najmu, 1 lokal zajmowany jest przez byłego najemcę pomimo 

prawomocnego wyroku o opróżnieniu lokalu mieszkalnego. 

W zasobie mieszkaniowym gminy nie znajdują się lokale socjalne. 

2. Stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalone są zarządzeniem Wójta Gminy Mokrsko Nr 

17/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. Miesięczna stawka czynszu z 1 m2 powierzchni lokalu 

mieszkalnego wynosi 2,38 zł, zarządzenie przewiduje obniżenie stawki czynszu o 20% jeśli 

lokal nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjnej,  o 10% jeśli lokal nie posiada instalacji 

centralnego ogrzewania,  o 5% jeśli lokal nie posiada instalacji ciepłej wody,  o 10%, jeśli 

lokal nie posiada łazienki i ubikacji,. 

W 2018 r. w 1 z lokali mieszkalnych przeprowadzono remont polegający na wymianie 6 szt. 

okien. 

W 2018 r. 1 z 5 lokali użytkowych znajdujących się w zasobie gminy pozostawał nie 

wynajęty z powodu braku chętnego najemcy. 

 

4. Nieruchomości gminne 

Gmina Mokrsko posiada prawo własności do 217,40 ha gruntów, 36 budynków i 1 lokalu. Z 

tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 2,30 ha gruntów, w dzierżawie 4,45 ha, inne 

formy 5,28 ha, w bezpośrednim zarządzie gminy 205,37 ha. 

 

W skład zasobu nieruchomości gminy wchodzi łącznie 598 działek. 

 

W 2018 r. stan mienia komunalnego  uległ następującym zmianom: 

- zwiększeniu o 142 m2 w wyniku zakupu działki Nr 761/4, obręb Krzyworzeka 

zlokalizowanej  pod oraz wokół studzienki przepompowni ścieków w Krzyworzece. 

- zwiększeniu o 42 m2 w wyniku zamiany dwóch działek w Komornikach. Droga 

zlokalizowana na działce Nr 294, Komorniki (w dół do strugi od kościoła, dojazd do posesji 

Nr 8,9 i 10, Komorniki) była użytkowana niezgodnie ze swoim faktycznym usytuowaniem. W 

celu uregulowania sytuacji gmina zamieniła się z faktycznym użytkownikiem gruntu (posesja 

Nr 9, Komorniki) częściami działek Nr 293/1 i 294/1, Komorniki. 

- zmniejszeniu o 201 m2 w wyniku sprzedażny dwóch działek w Komornikach. Część działki 

Nr 320 będącej własnością gminy od lat 70-tych użytkowana była przez właścicieli 

sąsiadujących posesji, użytkowane części działki sprzedano użytkownikom. 
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5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie gminy Mokrsko na lata 2018 – 2023 został uchwalony uchwałą nr 

XXXIX/205/17 Rady Gminy Mokrsko w dniu 29.12.2017 r. 

 

 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego 

posiadaniu. 

Gmina Mokrsko prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. 

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie gminy Mokrsko na lata 2018 – 2023”, jest kontynuacją zadań 

inwestycyjnych realizowanych przez gminę Mokrsko i obejmuje: 

- przebudowę stacji uzdatniania wody w Mokrsku wraz z budową dwóch zbiorników na wodę 

(planowane nakłady: 2.861.009,94 zł), 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytową przepompownią ścieków - 

Mokrsko część „B” (planowane nakłady: 1.693.995,51 zł), 

- rozbudowę ciągu technologicznego w gminnej oczyszczalni ścieków w Mokrsku o stopień 

odwadniania osadów komunalnych – prasa do osadów na oczyszczalni ścieków (planowane 

nakłady: 586.095,00 zł), 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyworzece (planowane nakłady: 6.323.300,44 zł), 

- przebudowę stacji uzdatniania wody w Ożarowie (planowane nakłady: 2.188.340,94 zł), 

- budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków (Lipie, Motyl, Ożarów Banasie i Słoniny) 

(planowane nakłady: 221.400,00 zł), 

- modernizację przyłączy wodociągowych w m. Ożarów (ok. 150 szt.) (planowane nakłady: 

300.000,00 zł). 

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie gminy Mokrsko na lata 2018 – 2023” obejmuje sześcioletni okres 

inwestycyjny o wartości: 14.174.141,83 zł. 
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Zadania przewidziane do realizacji posiadają zdefiniowany budżet fazy przed inwestycyjnej 

(projekty, pozwolenia na budowę, koncepcje). 

Plan został opracowany przy założeniu konieczności minimalizacji wysokości taryf za usługi 

wodociągowo-kanalizacyjne w latach 2018-2023. Uwzględniono również starania gminy 

w zakresie pozyskania dodatkowych, atrakcyjnych źródeł finansowania. 

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Mokrsko na lata 2018 – 2023” jest zgodny z zapisami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko. 

 

 

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Mokrsko został przyjęty uchwałą nr XVI/87/16 

Rady Gminy Mokrsko z dn. 19 lutego 2016 r. Jego głównym celem jest realizacja pakietu 

klimatyczno-energetycznego do roku 2020. Przyczyni się to do polepszenia stanu i jakości 

infrastruktury energetycznej na obszarze gminy. Realizacji celu głównego służą cele 

strategiczne: 

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków z obszaru gminy 

2. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym gminy 

3. Zmniejszenie poziomu niskiej emisji pochodzącej z gospodarstw domowych w gminie 

Mokrsko 

4. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Mokrsko ze szczególnym uwzględnieniem 

promocji odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia świadomości na temat efektywności 

energetycznej budynków 

Środki na realizację założeń ujętych w Planie pochodzą rokrocznie z budżetu Gminy oraz ze 

źródeł zewnętrznych. Na początku 2018 r. zakończyła się realizacja zadania „Gmina Mokrsko 

– zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego, w ramach którego 

głębokiej termomodernizacji poddane zostały budynek Zespołu Szkoły i Przedszkola  

w Ożarowie oraz Dom Ludowo-Strażacki w Chotowie. W roku sprawozdawczym 

zrealizowano ponadto projekt „Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią – program edukacji 

ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
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7. Program ochrony środowiska 

  

Program ochrony środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko został uchwalony uchwałą nr XXXIX/204/17 Rady Gminy 

Mokrsko w dniu 29.12.2017 r. 

 

 Celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska była realizacja przez 

jednostkę samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę 

funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania 

i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST. 

W dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano 

możliwości jego poprawy na terenie gminy Mokrsko z uwzględnieniem dziesięciu obszarów 

przyszłej interwencji. Są to: 

- ochrona klimatu i jakości powietrza, 

- gospodarowanie wodami, 

- gleby, 

- zasoby geologiczne, 

- zasoby przyrodnicze, 

- zagrożenia hałasem, 

- pola elektromagnetyczne, 

- gospodarka wodno-ściekowa, 

- gospodarka odpadami oraz zapobieganie powstawaniu odpadów, 

- zagrożenia poważnym awariami. 

Każdy z dziesięciu wyżej wymienionych obszarów zawiera podsumowanie i analizę 

SWOT, która ma na celu pokazanie mocnych stron gminy oraz tych, które wymagają 

interwencji. 

W Programie Ochrony Środowiska zostały ujęte zadania, które gmina Mokrsko 

zamierza zrealizować w celu poprawy stanu środowiska. Zadania te będą dotyczyły: poprawy 

jakości powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Do zadań 

przypisano wskaźniki realizacji, które ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji POŚ oraz 

będą stanowiły podstawę przygotowywania raportu z jego realizacji. 
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 Podstawą prawną wykonania Prognozy był art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

z 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1405 z późn. zm.). 

Zakres Prognozy wynikał z art. 51 ust. 2 ww. ustawy i został uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Łodzi  oraz  Państwowym  Wojewódzkim  

Inspektorem Sanitarnym w Łodzi.   

Przedmiotem opracowania Prognozy był Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko 

do roku 2020. w/w dokument jest dokumentem strategicznym, w którym wyznaczono cele 

(poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery), wynikające m. in. z poniższych dokumentów: Strategia 

„Europa 2020”, Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu, 

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w  sprawie 

jakości  powietrza  i  czystszego  powietrza dla  Europy  (CAFE – Clean Air For Europe), VII 

Program Środowiskowy, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Strategia Rozwoju 

Kraju 2020, Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r., 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku, 

Zaktualizowana Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 

gminy Mokrsko do roku 2020, Strategia rozwoju Województwa Łódzkiego do 2020 roku, 

Program Ochrony Środowiska województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z 

perspektywą do 2024, Program ochrony powietrza dla strefy łódzkiej, Program ochrony 

powietrza dla strefy łódzkiej ze względu na ozon, Plan działań krótkoterminowych w zakresie 

benzo(a)pirenu dla sfery łódzkiej, Strategia Rozwoju gminy Mokrsko na lata 2015-2022. 

Według prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Łodzi  

monitoringu jakości powietrza, na terenie strefy  łódzkiej obejmującej swoim zasięgiem 

gminę  Mokrsko, zostały przekroczone dopuszczalne wartości jakości powietrza w 

przypadku: bezno(a)pirenu, pyłu PM2,5, pyłu PM10 oraz ozonu. Szczególnie duże nasilenie 

przekroczeń obserwowane jest w sezonie grzewczym. 

Na  terenie  gminy  Mokrsko nie są zlokalizowane drogi o dużym natężeniu ruchu. Głównym 

źródłem hałasu w gminie są zakłady znajdujące się na terenie gminy oraz pracujące okresowo 

maszyny rolnicze. Na terenie gminy źródłami promieniowania elektromagnetycznego są m. 

in.  stacja bazowa telefonii komórkowej i linie energetyczne. Gmina Mokrsko  w  całości  

położona jest w dorzeczu Warty. Przez gminę przepływa rzeka Ożarka, kanał Kopydłów– 

Krzyworzeka, kanał Skomlin-Toplin oraz rowy melioracyjne. Ponadto  wody powierzchniowe 
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gminy stanowią utworzone sztucznie stawy, oczka wodne oraz zbiorniki  retencyjne.  

Monitoring  wód  powierzchniowych w 2018 roku nie był prowadzony. Zagrożenie  

powodziowe na terenie gminy okresowo może stanowić kanał Kopydłów– Krzyworzeka. 

Gmina Mokrsko leży w zasięgu JCWPd 81 oraz JCWPd 82, których stan ilościowy i 

jakościowy określono  jako dobry. Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 

podziemnych w gminie są  czynniki  antropogeniczne pochodzące z sektora gospodarczo-

bytowego. 

 Dzięki istniejącej na terenie gminy sieci wodociągowej 95 % mieszkańców ma dostęp 

do wody dobrej jakości. W gminie systematycznie zwiększa się długość sieci kanalizacyjnej 

oraz ilość  przydomowych oczyszczalni  ścieków na rzecz likwidacji zbiorników 

bezodpływowych. 

Zasoby geologiczne w gminie Mokrsko obejmują 5 udokumentowanych złóż kopalin – 

surowców  ilastych i ceramiki budowlanej, z czego jedno złoże posiada udzieloną przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego koncesję na wydobycie, ważną do 2030 r. Większość 

gleb na terenie  gminy stanowią gleby IV klasy bonitacyjnej (ok. 64 %). Znacznie mniejszy 

udział mają gleby klasy III (16%). Panujące warunki glebowe umożliwiają rozwój rolnictwa 

oraz pokrycie  zapotrzebowania na płody rolne dla ludzi oraz zwierząt gospodarskich. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Mokrsko w roku 

2018 funkcjonował w oparciu o następujące podstawy prawne: 

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 

2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), 

- uchwała Nr XXII/121/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 września 2016 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty, 

- uchwała Nr XX/110/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, 

- uchwała Nr XXII/120/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 września 2016 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- uchwała Nr XX/109/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko (do 30 czerwca 2018 r.), 

- uchwała Nr XLIV/231/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko (od 1 lipca 2018 r.), 

- uchwała Nr XXX/167/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
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szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   (do 

30.06.2018 r.), 

- uchwała Nr XLIV/232/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (od 1 lipca                      

2018 r.), 

- uchwała Nr XXII/123/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 września 2016 r. w sprawie 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,   

- uchwała Nr XXII/122/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku. 

 

Odpady komunalne odebrane z obszaru gminy w 2018 r. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
478,761 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 162,254 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,016 

15 01 07 Opakowania ze szkła 107,839 

16 01 03 Zużyte opony 10,900 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 71,560 

15 01 01 Opakowania z papieru  i tektury 5,650 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 82,588 

Odpady zebrane od mieszkańców gminy w PSZOK w 2018 r. 

 

 

 

 

Rodzaj zebranych odpadów 

komunalnych 

 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

16 01 03 Zużyte opony 9,304 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

8,950 
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20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 13,560 

 

 

W 2018 roku selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 99 % mieszkańców, co 

doprowadziło do osiągnięcia przez gminę wymogów dotyczących poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i  szkła, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  

metodami niż  niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziom 

ograniczenia masy odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. W 2018 r. gmina Mokrsko osiągnęła: 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 31,69 %, (poziom w 2018 r. 

powinien wynosić co najmniej 30 %), 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %, (poziom w 2018 r. 

powinien wynosić co najmniej 50 %), 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 17,68 % (poziom w 2018 r. nie powinien przekroczyć 40 

%). 

Gmina Mokrsko wypełniła wymagania stawiane na rok 2018 w zakresie uzyskania                               

w/w poziomów. 

W 2018 r. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły    

427 981,63 zł, zaś koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

wyniosły 458 357,82 zł. 

Z terenu gminy systematycznie usuwane są wyroby zawierające azbest. 

Lesistość gminy Mokrsko wynosi 18,9 %. Na terenie gminy Mokrsko znajdują się 

dwie obszarowe formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny, 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Ożarowskie oraz 3 użytki ekologiczne. Ponadto 

w gminie znajduje się 17 pomników przyrody. 

 

Realizacja uchwał rady gminy dotyczących programu ochrony środowiska 

1) Uchwała nr XLVIII/249/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie gminy Mokrsko 



29 

 

 

 Ze względu na zmianę przepisów ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Rada 

Gminy przekazała regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowany przez 

Gminę do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowieniem znak: PO.PET.070.14.1.2018.ZG z 

dnia 18.06.2018 r. wyraził pozytywną opinię dla Rady Gminy Mokrsko o Regulaminie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Mokrsko. 

 Rada Gminy uchwałą nr XLVIII/249/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września  

2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie gminy Mokrsko uchwaliła regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

4) warunki przyłączania do sieci; 

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza; 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu 

ścieków; 

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

Regulamin jest wdrożony do realizacji. 
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2) Uchwała nr XLIV/230/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w 

ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie 

i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mokrsko w 2018 roku 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 

9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w/w ustawy. 

 Finansowanie lub dofinansowanie przez gminę kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska, ponoszonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, 

w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorców, 

a także jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi, na zasadach udzielania dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zostało 

dopuszczone przepisami ww. ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 Przepis art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) stanowi, iż zasady udzielania dotacji celowej, o której 

mowa powyżej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 

dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. 

 Niniejsza uchwała określa zasady przyznawania pomocy finansowej osobom 

fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na usunięciu z terenu 

Gminy Mokrsko zalegających na posesjach odpadów zawierających azbest. Jej podjęcie 

pozwoliło na realizację zadań wynikających z przyjętego w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę 

Ministrów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” w zakresie 

usuwania wyrobów azbestowych oraz przyjętego przez Radę Gminy Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mokrsko na lata 2015 – 2020. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zmianami), projekt 

Regulaminu (przewidujący udzielanie pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie) został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. w/w organy nie wniosły zastrzeżeń do projektu 

regulaminu. 
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Uchwałę wdrożono do realizacji. 

 Zgodnie z podjętą uchwałą zrealizowano zadanie: „Demontaż i usuwanie pokryć 

dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w gminie Mokrsko w roku 2018”. 

Finansowaniem były objęte następujące czynności: demontaż, pakowanie (przygotowanie do 

transportu), transport i utylizacja odpadów zawierających azbest. 

Zadanie było realizowane z pomocą środków (dotacji) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja wyniosła do 90% kosztu całkowitego 

zadania. 

W wyniku realizacji zadania unieszkodliwiono 94,620 Mg odpadów zawierających azbest. 

Całkowita wartość zadania: 35.977,81 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła: 32.379,00 zł. Zadaniem objęto 45 

posesji na terenie gminy. 

 

8. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

 „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Przy  jej wykorzystaniu 

państwo stara się zaspokoić najniezbędniejsze potrzeby osób znajdujących się w niedostatku. 

Ponadto celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i  rodzin, które przy wykorzystaniu 

własnych środków finansowych nie są w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. 

Instytucja ta wchodzi w skład zabezpieczenia społecznego, czyli tego instrumentu polityki 

społecznej państwa” (S. Nitecki) 

 

Rozwiązanie istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym i 

długofalowym, dlatego też celowe strategiczne podejście do sfery polityki społecznej, 

również na poziomie lokalnym. Realizacja tego na poziomie lokalnym zajmuje się Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku, który opracowuje „ Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w gminie Mokrsko” ( art.16a 17 ups ) 

 

9. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

  1. Na  terenie gminy Mokrsko od 1998 roku, funkcjonuje placówka dziennego pobytu dla 

osób niepełnosprawnych  Środowiskowy Dom Samopomocy, który cieszy się dużym 

zainteresowaniem środowiska lokalnego. Obecnie przebywa w nim 34 uczestników, są to 

osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Najmłodszy uczestnik  
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ma 23 lata a najstarszy 65 lat. W roku ubiegłym i w latach poprzednich zatrudniano osoby z 

orzeczoną grupą inwalidzką, które miały możliwość odbycia stażu. 

Siedzibą ŚDS-u jest zaadoptowana część budynku szkoły podstawowej w Mokrsku. 

Dom posiada oddzielne wejście. Usytuowany jest na parterze. Powierzchnia użytkowa: 

273,54m2, bariery architektoniczne  nie występują, 

 

Usługi świadczone przez środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku: 

– udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym: podjazdy 

dla wózków inwalidzkich, sprzęt dostosowany do potrzeb uczestników, poręcze w łazienkach 

sanitariach; 

– treningi ekonomiczne – nauka dysponowania własnymi pieniędzmi; 

– treningi higieniczno-estetyczne oraz zajęcia profilaktyki zdrowotnej; 

– treningi kulinarne – nauka przygotowania drobnych posiłków, zapoznanie się z 

zasadami BHP; 

– zajęcia stolarskie -  praca w drewnie; 

– zajęcia krawieckie – nauka szycia na maszynie; 

– zajęcia z zakresu rękodzieła / plastyczne zajęcia z zakresu rękodzieła, malarstwa 

ceramiki, haftu, papierowej wikliny i inne metody; 

– zajęcia – sportowo -  rekreacyjne ćwiczenia usprawniające, dbanie o dobrą kondycję 

fizyczną udział w zawodach sportowych; 

– treningi w zakresie obsługi komputera i urządzeń biurowych redagowanie informatora 

„Marzenia i Zdarzenia”; 

– Poradnictwo psychologiczne – współpraca z rodziną. 

 

Informacja finansowa: 

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku, jest domem o zasięgu ponadlokalnym. 

Jest finansowany całkowicie z budżetu Wojewody. Całkowity koszt utrzymania Domu za rok 

2018 wyniósł  647 140,00 zł 

 

Zgodnie z wydaną decyzją przez kierownika GOPS, 10 uczestników przekracza kryterium 

dochodowe i za pobyt ŚDS uiszcza miesięczną opłatę. W roku 2018 była to kwota     

11.102,55 zł. 

 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje zasięgiem 2 gminy: Mokrsko i Skomlin.  
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Obecnie w ŚDS przebywają 34 osoby. Jest to dom typu ABC, z podziałem na kategorie 

uczestników: A - 3 ,  B - 28, C – 3. 

  a). Ogólna charakterystyka grupy uczestników 

- liczba uczestników z deficytami towarzyszącymi w poszczególnych kategoriach   

A - 3  ; B- 28 ; 

- opis rodzaju deficytów towarzyszących : 

> zaburzenia motoryki małej i dużej, 

>zaburzenia łaknienia, 

>zaburzenia widzenia, 

> zaburzenia mowy, 

>choroby metaboliczne( cukrzyca), 

C -3 

>uzależnienia. 

b). Większość uczestników ŚDS w Mokrsku to osoby w średnim wieku. Najstarszy              

uczestnik  ma 65 lat, najmłodszy 23 lata. Są to osoby w większości mieszkające z rodzinami, 

utrzymujące się z renty inwalidzkiej lub socjalnej. 

Rzeczywista liczba osób korzystających z ŚDS w roku sprawozdawczym to 34 osób. 

3 osoby pozostają na liście oczekujących. 

c). ŚDS mieści się w kompleksie budynków przy ZSiP w Mokrsku . Siedzibą ŚDS jest 

zaadoptowana część budynku szkoły podstawowej w Mokrsku . 

    Dom posiada oddzielne wejście. Usytuowany jest na parterze. Powierzchnia użytkowa: 

273,54 m2; bariery architektoniczne : nie występują. 

Udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym: 

- specjalistyczny podjazd dla wózków inwalidzkich przed budynkiem ŚDS, 

- sprzęty dostosowane do potrzeb uczestników, 

- poręcze w łazienkach i sanitariatach. 

d). Usługi świadczone przez Dom 

- trening umiejętności społecznych - spotkania społeczności (1 lub 2 razy w miesiącu), 

rozmowy, udział w spotkaniach okolicznościowych, wyjazdy do kina, teatru , na wycieczki. 

- trening higieniczno-estetyczny oraz zajęcia z profilaktyki zdrowotnej- pomoc w 

czynnościach samoobsługowych, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich oraz w realizacji 

recept. 

-trening ekonomiczny- nauka dysponowania własnymi pieniędzmi, planowania wydatków, 

wizyty w sklepie. 
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- trening kulinarny - nauka przygotowywania prostych posiłków, napoi, sporządzania 

jadłospisów. Zapoznanie się z obsługą urządzeń domowych zgodnie z zasadami BHP. 

- trening umiejętności praktycznych- nabycie umiejętności w zakresie czynności 

porządkowych., korzystania z podstawowych narzędzi w celu dokonania drobnych napraw i 

wykonania prac porządkowych na terenie przed ŚDS. Nauka załatwiania spraw urzędowych. 

- zajęcia stolarskie- zajęcia  z  rzeźby,  prace w drewnie, nabywania umiejętności 

wykonywania drobnych napraw, nauka obsługi podstawowych narzędzi stolarskich. 

- zajęcia krawieckie- nauka szycia na maszynie, nabywanie umiejętności krawieckich 

potrzebnych w życiu codziennym. 

- zajęcia z zakresu rękodzieła/ plastyczne- zajęcia z zakresu rękodzieła, zajęcia plastyczne, 

malarstwo, ceramika, haft, papierowa wiklina i inne metody. 

- zajęcia sportowo-rekreacyjne- ćwiczenia ogólnousprawniające, dbanie o dobrą kondycję 

fizyczną, udział w zawodach sportowych. 

- trening w zakresie obsługi komputera i urządzeń biurowych-- przepisywanie tekstów, 

redagowanie informatora "Marzenia i Zdarzenia", nauka korzystania z internetu. 

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego- nauka jak dobrze i praktyczne spędzić czas 

wolny. 

- poradnictwo psychologiczne- pomoc w rozwiazywaniu bieżących problemów uczestników, 

współpraca z rodziną. 

Informacje finansowe: 

a). Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków Wojewody 

Łódzkiego, zgodnie z zasadami finansowania ustalanymi przez Wojewodę 

b). dodatkowe dotacje -  w 2018r. placówka wystąpiła o dodatkowe środki w ramach 

programu „Za życiem” i otrzymała kwotę 36 480 zł. Ta kwota została wykorzystana w 

całości, m.in. na dodatkowe zajęcia dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną, 

zatrudnienie pedagoga. 

- zgodnie z decyzją administracyjną GOPS, ŚDS zbiera odpłatność (10 osób) za pobyt 

uczestnika w ŚDS. W roku sprawozdawczym była to kwota 11 102,55. Odpłatność co miesiąc 

jest przekazywana do Urzędu Gminy. 

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii: 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w oparciu o program działalności który, jest 

aktualizowany co 10 lat oraz roczne plany pracy akceptowane przez Wojewodę Łódzkiego 

oraz Wójta gminy Mokrsko. 

Z wykonania planu składane są stosowne sprawozdania merytoryczne i finansowe do Urzędu 
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Wojewódzkiego w Łodzi i do Urzędu Gminy w Mokrsku. 

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi: 

•  Urząd Gminy w Mokrsku i Skomlinie, 

• Starostwo Powiatowe w Wieluniu, 

• Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Mokrsku i Skomlinie, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, 

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu,  

• Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrsku, 

• Klub Pasjonata Historii Wsi Mokrsko, 

•  PFRON, PCPR, 

• Placówki oświatowe, 

• Placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym ( WTZ,DPS,ŚDS, Szkoła 

Specjalna w Wieluniu). 

 

10. Gminny program wspierania rodziny 

 Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania,  mające na celu 

stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których w 

szczególności należy: 

1. opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wpierania rodziny. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku opracował projekt Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2016 -2018, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy XVIII/98/16 z dnia 

18 lutego 2016 r. 

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.  

W Gminnym Ośrodku Pomoc Społecznym w Mokrsku w okresie od stycznia 2017. do 

czerwca 2018 r. zatrudniony został asystent rodziny, w ramach Projektu konkursowego „ 

Rodzina Razem  „ Działaniami asystenta objętych było średnio 15 rodzin z terenu gminy 

Mokrsko. Asystent   w ramach tego programu korzystał z możliwych szkoleń. Rodziny i 

dzieci miały dostęp do specjalistycznego poradnictwa: wsparcie mediatora, wsparcie radcy 

prawnego, terapeuty psychologa pedagoga. Ofiary przemocy mogą uczestniczyć w 

spotkaniach grupy wsparcia. 

3. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2018 roku gmina Mokrsko w ramach 

kosztów za pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych i domach dziecka poniosła koszty w 
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kwocie 42.218,92 zł.   

Główne przyczyny umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej: 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i niezaradność życiowa, 

- alkoholizm rodziców ( lub jedno z nich ), 

- przemoc fizyczna i psychiczna. 
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Informacja z realizacji świadczeń rodzinnych za okres 1.01. - 31.12.2018 r. 

 

 

L.p. Świadczenie 

Wartość 

uregulowanych 

zobowiązań, 

wykazanych w 

bilansie na 

koniec roku 

Realizacja świadczeń w roku 

bieżącym Razem 

wykorzystana 

dotacja (kol. 3 + 

kol. 6) 

Zobowiązania na 

koniec okresu 

sprawozdawczego Liczba 

osób 

Ilość 

świadczeń 

Wartość 

wypłaconych 

świadczeń 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. zasiłek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z tego: 0,00 X 6 118 701 742,66 701 742,66 0,00 

 

 

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia 

0,00 162 1 748 163 326,85 163 326,85 0,00 

 

-. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 

roku życia 

0,00 343 3 780   459 698,81 459 698,81 0,00 

 

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 

powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 

roku życia 

0,00 59  590      78 717,00 78 717,00 0,00 

2. 

dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

0,00 26 222 83 687,02 83 687,02 0,00 

3. 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka i utraty prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych 

0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

4. 
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia 

dziecka 
0,00 23 23  23 000,00 23 000,00 0,00 
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5. 
dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka (a+b), z tego: 
0,00 22 240 46 317,32 46 317,32 0,00 

 
a. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka pełnosprawnego 
0,00 20 216 41 685,32 41 685,32 0,00 

 

b. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

niepełnosprawnego 

0,00 2 24 4 632,00 4 632,00 0,00 

6. 
dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka (a+b), z tego: 
0,00 21 221  24 008,65 24 008,65 0,00 

 a. na dziecko do 5 lat 0,00  3  25 2 250,00    2 250,00 0,00 

 b. na dziecko do 24 roku życia 0,00 18 196 21 758,65 21 758,65 0,00 

7. 
dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 
0,00 367 476   36 220,43 36 220,43 0,00 

8. 

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania (a+b) z tego: 

0,00     104 925 62 707,12 62 707,12 0,00 

 

a. na częściowe pokrycie wydatków 

związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły 

0,00 2  4 452,00 452,00 0,00 

 

b. na pokrycie wydatków związanych z 

zapewnieniem dziecku możliwości 

dojazdu z miejsca zamieszkania do 

miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły 

0,00 102 921  62 255,12   62 255,12 0,00 

9. 
wychowanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
0,00 81 910  85 504,92   85 504,92 0,00 
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10. zasiłek pielęgnacyjny 0,00 92 1 050  165 740,00   165 740,00 0,00 

11. świadczenie pielęgnacyjne 0,00 24 265    387 546,20        387 546,20 0,00 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00 14 146      77 920,00   77 920,00 0,00 

13. Zasiłek dla opiekunów 0,00 26 284    151 697,00  151 697,00 0,00 

14. Świadczenia rodzicielskie 0,00 16 133    123 332,70  123 332,70 0,00 

15. 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
0,00 46 46 46 000,00   46 000,00 0,00 

16. Fundusz alimentacyjny 0,00 24 264 98 800,00    98 800,00 0,00 

17. 
Razem świadczenia 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 
0,00 X    11 323  2 114 224,02     2 114 224,02 0,00 

18. 
składki na ubezpieczenie społeczne od 

świadczeń pielęgnacyjnych 
0,00 19  219 64 700,47  64 700,47 0,00 

19. 
koszty obsługi - 3% od wypłaconych 

świadczeń 
0,00 X X      69 178,90         69 178,90 0,00 

20. Ogółem (14+15+16) 0,00 X     11 542 2 248 103,39     2 248 103,39 0,00 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku w 2018 realizował po raz pierwszy 

Rządowy Program „ Dobry Start „ 

Wydatki na świadczenia zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i 

wypłaconych zostało 730 świadczeń na kwotę  218.850,00 zł oraz w związku sprawowania 

opieki naprzemiennej na 1 dziecko 150,00 zł. 

 

Realizacja Programu Rodzina 500+ 

Wypłacono 7735  świadczeń dla 468 rodzin,  dla 1885 osób na kwotę 3 846 258,06 zł.. 

Całkowity koszt otrzymanej dotacji z obsługą wynosi 3 907 783,75 zł. 

 

 

Udzielone świadczenia z pomocy społecznej  

Lp. Forma pomocy 
Liczba 

świadczeń 
Kwota świadczeń 

1. Zasiłki stałe 250 138.666,00 

2. Zasiłki okresowe 51 16.288,00 

3. 
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

- posiłek 
4945 

25.000,00  

w tym środki własne 5.000,00 

4. Usługi opiekuńcze 3277 88.550,00 – środki własne 

5. Zasiłki  celowe i w naturze 29 3.984,00 – środki własne 

6. 
Odpłatność gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej 
92 189.989,00 – środki własne 

7. Stypendia socjalne 202 
25.000,00  

w tym własne środki 5.000,00 

8. 
Składki na ubezpieczenie  zdrowotne od 

osób pobierających zasiłek stały 
250 12.421,00 

9. Rodziny zastępcze 60 42.218,92 – środki własne 

10. Karta Dużej Rodziny 60 158,62 

11. Prace społecznie - użyteczne 30 

9.960,00 

 w tym PUP Wieluniu  

5.976,00 

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku udziela pomocy w formie artykułów 

żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – 

Podprogram 2018.  Pomocą objęto  270 osób. W 2018 roku rozdysponowano dwie dostawy 

żywności:   

1. 09.11.2018 r.- 8 artykułów żywnościowych tj. 2.275,80 kg o wartości 8.142,92 zł. 

2. 19.12.2018 r. – 12 artykułów żywnościowych tj. 2.869,28 kg o wartości  18..812,40 zł. 
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Koszty związane z dowozem i magazynowaniem artykułów żywnościowych  wyniosły  

2.350,00 zł. 

 

  W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku realizowane są następujące 

działania w pracy socjalnej: 

1. Praca socjalna na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych: 

• pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, z tytułu alimentów i ich 

podwyższenia, z funduszu pracy, z tytułu zabezpieczenia społecznego, 

• udzielanie pomocy materialnej z pomocy społecznej, 

• pomoc i edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym, w tym wspólne  

z klientem planowanie i monitorowanie wydatków oraz umożliwienie uczestnictwa  

w treningu budżetowym. 

2. Praca socjalna na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych: 

• pomoc i poradnictwo w zakresie złożenia wniosku o przydział mieszkania, 

• pomoc i poradnictwo w spłacie lub umorzeniu zaległości, 

• działania interwencyjne w zakresie przeciwdziałania bezdomności, 

• pomoc w pozyskaniu miejsca w placówce noclegowej, 

• pomoc w zakresie dostosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

3. Praca socjalna na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia: 

• pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy i kierowanie do klubów 

integracji społecznej, klubów pracy, 

• kierowanie do udziału w programach i zajęciach aktywizujących dla bezrobotnych, 

• pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia i kierowanie do pracy w formach 

subsydiowanych przez PUP, 

• wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny. 

4. Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia: 

• edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie, 

• pomoc w załatwieniu pobytu i dotarcia do szpitala, 

• pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w domu, 

• pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego, 
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5. Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym: 

• działania na rzecz zapewnienia opieki osobie strasznej lub niepełnosprawnej przez 

rodzinę, 

• zapewnienie usług opiekuńczych w domu osoby starszej i niepełnosprawnej, 

• budowanie wsparcia środowiskowego dla osób starszych i niepełnosprawnych 

• pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w dziennych placówkach wsparcia dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

• pomoc w zapewnieniu opieki całodobowej np. DPS, ZOL, 

• pomoc w zorganizowaniu przeprowadzki do DPS, ZOL. 

6. Praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych: 

• pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności, 

• pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego, 

• pomoc w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne, sanatorium, 

7. Praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i 

młodzieży: 

• prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodziców w obszarze opiekowania się  

i wychowywania dzieci, 

• pomoc w dotarciu rodziny do zajęć edukacyjnych, grup wsparcia, 

• pomoc w korzystaniu ze świetlicy środowiskowej, 

• działania interwencyjne w sytuacji naruszenia praw dziecka, wystąpienie do sądu 

 z informacją o zaniedbywaniu dziecka w celu wydania zarządzeń opiekuńczo-

wychowawczych, 

• współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny, 

8. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób chorych psychicznie: 

• pomoc w przeprowadzeniu konsultacji psychiatrycznej, 

• pomoc w umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym zarówno za zgodą osoby chorej 

jak i w trybie nagłym, 

• pomoc w uzyskaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

• pomoc w uzyskaniu możliwości pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Mokrsku 

• wsparcie rodziny osoby chorej psychicznie, 

9. Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin: 
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• pomoc w uzyskaniu diagnozy i skierowanie na leczenie odwykowe osoby 

uzależnionej, 

• pomoc w dotarciu do grup wsparcia dla osoby uzależnionej oraz członków jej rodziny. 

10. Inne działania: 

• sprawienie pogrzebu, 

• pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, 

• działania interwencyjne w środowisku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku rozwiązuje problemy i  zmienia 

istniejące sytuacje z wykorzystaniem i przy pomocy metod, zasad i celów pracy socjalnej. 

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako samorządowa jednostka budżetowa, 

wykonując zadania Wojewody i zadania własne gminy wydatkowała  w 2018 roku                

7 247 75,92 zł ., środki Wojewody to kwota  6 715 333,89 zł,  a środki własne gminy to kwota  

532 442,03 zł. 

Realizacja programu unijnego „ Rodzina razem „ zamknęła się w kwocie  61 190,45 zł 

 

 

11. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Ogólne założenia 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany  rok 

kalendarzowy określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu na terenie Gminy Mokrsko. 

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Realizatorem Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Mokrsku oraz inne podmioty, którym zlecane są zadania Programu, w tym m.in. placówki 

oświatowe gminy Mokrsko. 

Podstawowe cele Programu: 

1) zmniejszanie rozmiarów występujących na terenie gminy Mokrsko problemów 

alkoholowych; 

2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych; 
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3) zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z występującymi w Gminie Mokrsko 

problemami alkoholowymi. 

2. Zakres zadań Programu: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu poprzez: 

a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 

rodzin, który pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, 

b) pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń terapeutycznych tj. sesji grupowych, 

indywidualnych, małżeńskich i rodzinnych; 

c) objęcie szkoleniami i zajęciami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego osób 

zatrudnionych. 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez : 

a) podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także 

współpraca w zakresie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, osobami fizycznymi i prawnymi 

realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej, 

b) dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym, 

c) realizacja procedury ,, Niebieskiej Karty"; 

d) realizacja zadań związanych z zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego. 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

a) prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców, których 

celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do świadomych 

i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

c) udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

d) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
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e) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie 

dostępności do napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

poniżej 18 roku życia; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a w szczególności współpraca z działającą na 

terenie gminy Grupą Anonimowych Alkoholików ,,Nowość"; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady podawania 

i sprzedaży napojów alkoholowych) oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Mokrsko, a w szczególności 

następujące grupy osób: 

1) osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie; 

2) dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem); 

3) rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problemem 

alkoholowym. 

Diagnoza problemów uzależnień od alkoholu 

Wśród mieszkańców gminy Mokrsko przeprowadzono diagnozę. większość ankietowanych 

odpowiedziała, że : 

a) alkohol szkodzi zdrowiu i życiu człowieka, bez względu na jego rodzaj, 

b) alkoholizm wśród wielu innych problemów klasyfikuje sią na I miejscu w kategorii 

najważniejszego problemu społecznego, 

c) spożywa alkohol rzadziej niż raz w miesiącu, 

d) nie dostrzega zmian w częstotliwości spożywania alkoholu na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

Społeczność lokalna gminy Mokrsko nastawiona jest pozytywnie na realizację działań 

profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mokrsku liczy 10 osób. 

Do ustawowych zadań GKRPA należy: 

1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 
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2) podejmowanie czynności, zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego; 

3) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży; 

4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia Wójta). 

 

Efekty realizacji Programu 

Efekty realizacji Programu można podzielić na kilka obszarów: 

1. Profilaktyka alkoholowa 

Profilaktyka alkoholowa polega głównie na przyznawaniu dotacji projektom profilaktycznym 

autorstwa kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Mokrsko oraz pracowników 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i Orlika,  tzw. mini grantów.                                 

Odbiorcami projektów są głównie uczniowie danych placówek oświatowych, co z kolei ma 

swoje odzwierciedlenie w ideii  profilaktyki alkoholowej, gdyż projekty te ściśle wiążą się  z 

tą właśnie tematyką. 

W 2018 r. na dofinansowanie w/w projektów ogłoszono jeden nabór, który dotyczył 

profilaktyki alkoholowej oraz antynikotynowej. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w tym naborze stanowiła wartość 

7.000,00 zł. W sumie rozpatrzono 9 projektów. 

2.  Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

W 2018 roku GKRPA zaopiniowała pozytywnie 5 wniosków o wydanie zezwolenia                                

na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała także 1 wniosek o wydanie stałych zezwoleń                       

na sprzedaż trzech rodzajów napojów alkoholowych dla podmiotu gospodarczego 

rozpoczynającego działalność na terenie gminy Mokrsko. 

Wskutek likwidacji jeden podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

wnioskował o wygaszenie posiadanych zezwoleń. 

 

3. Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
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Członkowie GKRPA wraz z dzielnicowym gminy Mokrsko przeprowadzili w grudniu                  

2018 r. kontrolę wybranych podmiotów gospodarczych korzystających z zezwolenia                       

na sprzedaż napojów alkoholowych działających na terenie gminy Mokrsko. 

Przebieg kontroli był oparty na zasadach ustawy z dnia 26 października 1982 r.                                                          

o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy z dnia                                 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Podczas przebiegu nie stwierdzono większych zastrzeżeń w stosunku do zasad korzystania                    

z wcześniej wspomnianego zezwolenia. 

4. Podejmowanie czynności, zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego 

W 2018 r. z ramienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Mokrsku nie została uruchomiona procedura prowadząca do orzeczeniu o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. 

 

L. Program przeciwdziałania narkomanii 

 Ogólne założenia 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Mokrsko na dany rok 

kalendarzowy określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych  i indywidualnych wynikających z używania narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych. 

Istotą zagadnienia przeciwdziałania narkomanii jest dotarcie do jak największej grupy 

mieszkańców stanowiących społeczność lokalną z informacją oraz jasnym, bezpiecznym 

komunikatem opisującym zjawisko uzależnień, propozycję podejmowanych działań i korzyści 

wynikające z faktu tworzenia programów przeciwdziałania narkomanii, zarówno dla 

poszczególnych osób jak i dla całej społeczności. 

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Realizatorem Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Mokrsku oraz inne podmioty, którym zlecane są zadania Programu. 

Partnerami samorządu gminy w realizacji Programu są: 

1) instytucje pomocy społecznej; 

2) szkoły, kadra pedagogiczna; 
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3) policja; 

4) kościół; 

5) osoby fizyczne - specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki antynarkotykowej; 

6) organizacje pozarządowe i inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy 

w zależności od celu i rodzaju zadania. 

Władze gminy są inicjatorem współpracy i ważne jest, aby współpraca odbywała się na 

zasadach 

autentycznego partnerstwa. 

Adresatami Programu są: 

1) osoby i ich rodziny bezpośrednio dotknięte problemem uzależnienia od narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych; 

2) osoby i ich rodziny zagrożone wystąpieniem problemu uzależnienia od narkotyków 

i innych  substancji psychoaktywnych; 

3) przedstawiciele instytucji i służb, pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi, bądź 

dotkniętymi problemem uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

Realizacja Programu obejmuje następujące obszary: 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą: 

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych: 

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych: 

a) szkody społeczne wynikające z używania narkotyków dotyczą wszystkich sfer życia 

społecznego. Najwięcej spustoszeń czyni używanie narkotyków przez osoby uzależnione, 

u których uzależnienie wyklucza świadome regulowanie popytu na te substancje; 

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić 

do narkomanii. 

Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez 

podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Mokrsko oraz prowadzenie 

skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odbywa się poprzez: 

1) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego; 
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2) udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez wsparcie terapeuty 

uzależnień i rodzinnego konsultanta uzależnień; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie, finansowanie autorskich projektów profilaktycznych, prowadzonych na 

terenie szkół i przedszkoli; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym 

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej; 

6) promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym oraz sprzyjanie zmianom 

obyczajowym, z którymi wiąże się ograniczanie nadużywania środków psychoaktywnych 

wśród dorosłych mieszkańców gminy Mokrsko. 

Efekty realizacji Programu 

1. Profilaktyka 

W ramach realizacji działań profilaktycznych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Mokrsku dofinansowała działania profilaktyczne z tematyki 

przeciwdziałania narkomanii, realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wieluniu. 

 

2. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna 

W ramach pracy Punktu Konsultacyjnego w 2018 r. zgłoszony został do Punktu                         

1 mieszkaniec gminy Mokrsko uzależniony od dopalaczy. 

 

12. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Wieloletni program współpracy gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2020 przyjęty został uchwałą nr 

VII/43/15 Rady Gminy Mokrsko z dn.1 czerwca 2015 r. 

Zadaniami priorytetowymi o charakterze ogólnym w zakresie współpracy gminy  

z organizacjami pozarządowymi są: 

e) usprawnienie przepływu informacji między Wójtem, Radą Gminy, urzędem  

i organizacjami pozarządowymi, 
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f) wzmacnianie potencjału organizacji, w tym poprzez działania szkoleniowe i doradcze, 

g) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności organizacji, mieszkańców i ich grup, 

w tym poprzez udostępnienie mienia Gminy, zlecanie do realizacji zadań publicznych, 

inicjowanie partnerstw lokalnych i włączanie się w partnerstwa lokalne, wspieranie inicjatyw 

lokalnych. 

Natomiast w dziedzinach merytorycznych zadaniami priorytetowymi są: 

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a zwłaszcza organizowanie imprez o 

zasięgu lokalnym z nastawieniem na kultywowanie tradycji, 

b) upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza organizowanie zawodów sportowych  

i spartakiad. 

Program zakłada współpracę finansową oraz pozafinansową Gminy z organizacjami 

pozarządowymi. Współpraca o charakterze finansowym realizowana jest poprzez otwarte 

konkursy ofert na upowszechnianie kultury fizycznej. Budżet określany jest w rocznych 

programach współpracy. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje m.in.: 

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 

podejmowania wspólnych działań, tworzenie wspólnych zespołów tematycznych o 

charakterze doradczym i inicjatywnym, konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego, 

udostępnianie mienia gminy, promowanie działalności i osiągnięć organizacji, udzielanie 

pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

 

Program współpracy gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XXXVII/189/17 Rady 

Gminy Mokrsko z dn. 9 listopada 2017 r. 

Zadaniami priorytetowymi współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są: 

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a zwłaszcza organizowanie 

imprez o zasięgu lokalnym z nastawieniem na kultywowanie tradycji, 

b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a zwłaszcza organizowanie zawodów 

sportowych i spartakiad. 

Współpraca gminy z organizacjami obejmowała współpracę o charakterze finansowym  

i pozafinansowym. W ramach współpracy finansowej, na realizację zadań gminy we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. 
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Ogłoszony został konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w 

ramach którego 8 organizacji otrzymało dotację. W ramach współpracy pozafinansowej 

udostępniano organizacjom mienie gminy (sale, sprzęt), konsultowano projekty aktów prawa 

miejscowego, promowano działalność i osiągniecia organizacji, pomagano w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych, organizowano wspólnie wydarzenia o charakterze co najmniej 

gminnym. 

Współpracą objętych było 18 organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze. W 2018 r. likwidacji poddano 3 organizacje, 

zarejestrowano natomiast 1 organizację. Wspierano ponadto organizacje niezarejestrowane 

(m.in. kluby seniora, grupy folklorystyczne). 

 

 

 

 

13.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Mokrsko. 

 

W  2018 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Mokrsko został w pełni zrealizowany, na terenie gminy odłowiono 

7 bezdomny zwierząt (psów), wszystkim odłowionym zwierzętom zapewniono opiekę  

w schronisku dla zwierząt. 

 

VI.  Realizacja uchwał Rady Gminy 

Lp. 
Uchwały 

Stan realizacji 
Nr z dnia w sprawie 

1 XL/209/18 17.01.2018 

odwołania radnego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Mokrsko 

wykonano 

2 XL/210/18 17.01.2018 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Mokrsko 
wykonano 

3 XL/211/18 17.01.2018 

przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Mokrsko 

wykonano 

4 XL/212/18 17.01.2018 
ustalenia składów osobowych stałych 

Komisji Rady Gminy 
wykonano 
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5 XL/213/18 17.01.2018 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Mokrsko 
wykonano 

6 XLI/214/18 30.01.2018 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Mokrsko na lata 

2018-2029 

wykonano 

7 XLI/215/18 30.01.2018 
uchwalenia budżetu gminy Mokrsko na 

rok 2018 
wykonano 

8 XLI/216/18 30.01.2018 
zamiaru przekształcenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Chotowie 
wykonano 

9 XLII/217/18 27.02.2018 
zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Chotowie 

Nie weszło w 

życie, ponieważ 

Kurator 

Oświaty nie 

wyraził zgody. 

10 XLII/218/18 27.02.2018 
zamiaru przekształcenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Krzyworzece 

Nie weszło w 

życie, ponieważ 

Kurator 

Oświaty nie 

wyraził zgody. 

11 XLII/219/18 27.02.2018 

uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 

rok 

wykonano 

12 XLII/220/18 27.02.2018 

uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok 

wykonano 

13 XLII/221/18 27.02.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Mokrsko na lata 

2018-2029 

wykonano 

14 XLII/222/18 27.02.2018 
zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 

rok 2018 
wykonano 

15 XLII/223/18 27.02.2018 

określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Mokrsko na 2018 rok 

wykonano 

16 XLII/224/18 27.02.2018 

zmieniająca uchwałę Nr XL/212/18 

Rady Gminy Mokrsko z dnia 17 

stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 

składów osobowych stałych Komisji 

Rady Gminy 

wykonano 

17 XLII/225/18 27.02.2018 
ustalenia wysokości wynagrodzenia 

Wójta 

Uchwałę 

wyeliminowano 

z obrotu 

prawnego na 

podstawie 

rozstrzygnięcia 

nadzorczego 

Wojewody 

Łódzkiego 
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18 ------- --------- 
Podczas sesji Nr XLIII nie podjęto 

żadnych uchwał 
----------- 

19 XLIV/226/18 28.03.2018 

określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach oraz 

oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej prowadzonych przez 

gminę Mokrsko 

wykonano 

20 XLIV/227/18 28.03.2018 

ustalenia kryteriów stosowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych, dla 

których gmina Mokrsko jest organem 

prowadzącym 

wykonano 

21 XLIV/228/18 28.03.2018 

podziału gminy Mokrsko na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich numerów i 

granic oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym 

wykonano 

22 XLIV/229/18 28.03.2018 
podziału gminy Mokrsko na stałe 

obwody głosowania 
wykonano 

23 XLIV/230/18 28.03.2018 

przyjęcia Regulaminu przyznawania 

pomocy finansowej osobom fizycznym i 

prawnym w ramach realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na 

demontażu, transporcie i 

unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy 

Mokrsko w 2018 roku 

wykonano 

24 XLIV/231/18 28.03.2018 
Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Mokrsko 
wykonano 

25 XLIV/232/18 28.03.2018 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 

wykonano 

26 XLV/233/18 20.04.2018 
przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Chotowie 
wykonano 

27 XLV/234/18 20.04.2018 

odpowiedzi na skargę wniesioną przez 

Tomasza Kąckiego na uchwałę Rady 

Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2018 r. 

Nr XLII/225/18 w sprawie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia Wójta 

wykonano 

28 XLV/235/18 20.04.2018 

Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mokrsku za rok 2017 

wykonano 

29 XLV/236/18 20.04.2018 
zmian w budżecie gminy Mokrsko na 

rok 2018 
wykonano 

30 XLV/237/18 20.04.2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego wykonano 
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31 XLV/238/18 20.04.2018 

zmiany uchwały Nr XXIX/158/17 Rady 

Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w 

gminie Mokrsko 

wykonano 

32 XLVI/239/18 18.05.2018 

uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży 

Uchylona 

uchwałą Nr 

IV/20/19 z 

29.01.2019 r. i 

podjęta na 

nowo ta samą 

uchwałą. 

33 XLVI/240/18 18.05.2018 

uchwalenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy dzieciom i 

młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, 

w tym stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów oraz trybu postępowania w 

tych sprawach 

Uchylona 

uchwałą Nr 

IV/21/19 z 

29.01.2019 r. i 

podjęta na 

nowo ta samą 

uchwałą. 

34 XLVI/241/18 18.05.2018 
zmian w budżecie gminy Mokrsko na 

rok 2018 
wykonano 

35 XLVI/242/18 18.05.2018 

określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Mokrsko na 2018 rok 

wykonano 

36 XLVII/243/18 11.06.2018 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy Mokrsko za 

2017 rok 

wykonano 

37 XLVII/244/18 11.06.2018 

odpowiedzi na skargę wniesioną przez 

rodziców uczniów uczęszczających do 

Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Chotowie na uchwałę Nr XLV/233/18 

Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 

kwietnia 2018 r. w sprawie 

przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Chotowie 

wykonano 

38 XLVII/245/18 11.06.2018 
udzielenia absolutorium Wójtowi gminy 

Mokrsko za 2017 rok 
wykonano 

39 XLVIII/246/18 7.09.2018 
nadania Honorowego Obywatelstwa 

Gminy Mokrsko 
wykonano 

40 XLVIII/247/18 7.09.2018 
nadania Honorowego Obywatelstwa 

Gminy Mokrsko 
wykonano 

41 XLVIII/248/18 7.09.2018 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Mokrsko 

wykonano 
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42 XLVIII/249/18 7.09.2018 

uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na tereniegGminy 

Mokrsko 

wykonano 

43 XLVIII/250/18 7.09.2018 

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/284/14 

w sprawie uchwalenia Statutu sołectw w 

Gminie Mokrsko 

wykonano 

44 XLVIII/251/18 7.09.2018 Uchwalenie Statutu gminy Mokrsko wykonano 

45 XLVIII/252/25 7.09.2018 

aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze gminy 

Mokrsko 

wykonano 

46 XLVIII/253/18 7.09.2018 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mokrsko 

wykonano 

47 XLVIII/254/18 7.09.2018 

określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie gminy 

Mokrsko, których właścicielem lub 

zarządzającym jest gmina Mokrsko oraz 

warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

wykonano 

48 XLIX/255/18 24.09.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowe gminy Mokrsko na lata 

2018-2029 

wykonano 

49 XLIX/256/18 24.09.2018 
zmian w budżecie gminy Mokrsko na 

rok 2018 
wykonano 

50 L/257/18 5.11.2018 
zmian w budżecie gminy Mokrsko na 

rok 2018 
wykonano 

51 L/258/18 5.11.2018 
obniżenia ceny skupu żyta do celów 

podatku rolnego w roku 2019 

w trakcie 

realizacji  

52 L/259/18 5.11.2018 

uchwalenia Programu Współpracy 

gminy Mokrsko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2019 r. 

w trakcie 

realizacji  

53 L/260/18 5.11.2018 

zmieniająca uchwałę Nr XI/49/03 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w 

gminie Mokrsko 

wykonano 

54 I/1/18 22.11.2018 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Mokrsko 
wykonano 

55 I/2/18 22.11.2018 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Mokrsko 
wykonano 

56 I/3/18 22.11.2018 
zmian w budżecie gminy Mokrsko na 

rok 2018 
wykonano 

57 II/4/18 29.11.2018 
ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko 
wykonano 
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58 II/5/18 29.11.2018 

ustalenia składu osobowego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Mokrsko 

wykonano 

59 II/6/18 29.11.2018 

ustalenia składu osobowego Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Prawa i Porządku 

Publicznego  Rady Gminy Mokrsko 

wykonano 

60 II/7/18 29.11.2018 

ustalenia składu osobowego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Finansów, 

Zaopatrzenia Ludności i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy Mokrsko 

wykonano 

61 II/8/18 29.11.2018 
ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy 

Mokrsko 
wykonano 

62 II/9/18 29.11.2018 

delegowania przedstawiciela Rady 

Gminy Mokrsko do Zgromadzenia 

Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej 

wykonano 

63 II/10/18 29.11.2018 

ustalenia wysokości oraz zasad wypłat 

diet dla radnych za udział w 

posiedzeniach Rady i Komisji Rady 

Gminy Mokrsko 

wykonano 

64 III/11/18 27.12.2018 

zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy Mokrsko na lata 

2018-2029 

wykonano 

65 III/12/18 27.12.2018 
zmian w budżecie gminy Mokrsko na 

rok 2018 
wykonano 

66 III/13/18 27.12.2018 
zarządzenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich sołectw w gminie Mokrsko 
wykonano 

67 III/14/18 27.12.2018 

ustalenia zasad wypłaty diet dla 

przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych  

wykonano 

68 III/15/18 27.12.2018 

ustalenia stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej dla właścicieli i 

użytkowników wieczystych z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w 

wyniku podziału 

wykonano 

69 III/16/18 27.12.2018 

ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

w trakcie 

realizacji  

70 III/17/18 27.12.2018 

podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole iw domu” w czasie 

obowiązywania programu. 

wykonano 
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71 III/18/18 27.12.2018 

określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmina w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i 

w domu” 

Uchylona 

uchwałą Nr 

VI/36/19 z 

28.03.2019 r. i 

podjęta na 

nowo ta samą 

uchwałą. 

72 III/19/18 27.12.2018 

uchylenia uchwały Nr XX/113/12/ Rady 

Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 

2012 r. w sprawie wyznaczenia 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mokrsku do realizacji zadania 

administracji publicznej w zakresie 

pracy z rodziną 

wykonano 

 

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

1. PSZOK 

  W 2018 r. podmiotem, który odbierał odpady komunalne z nieruchomości 

zamieszkałych   (w oparciu o umowy z gminą Mokrsko) i z nieruchomości niezamieszkałych 

na terenie gminy Mokrsko był EKO-REGION, Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 

Bełchatów. 

Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mokrsko.pl w rejestrze 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości prowadzonym przez Wójta gminy Mokrsko. 

 

Na mocy porozumienia pomiędzy gminami: Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Skomlin, Sokolniki,                

w Marężach (gm. Skomlin) funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK).   

W PSZOK odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego 

poniedziałku miesiąca) i w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 15.00. 

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1 m3 na rok od 

właściciela nieruchomości), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, 
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zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady zielone, popiół z palenisk domowych. 

      

2. Stowarzyszenia 

 Na terenie gminy Mokrsko działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

posiadających na swym wyposażeniu 8 pojazdów pożarniczych różnego typu i przeznaczenia. 

Z ogólnej liczby  jednostek OSP: 

h) 2 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i posiadają na 

wyposażeniu 4 samochody. Są to OSP Ożarów i OSP Mokrsko. 

i) 4 jednostki działają poza systemem i posiadają na wyposażeniu po 1 samochodzie 

pożarniczym (łącznie 4) tj. OSP Krzyworzeka, OSP Słupsko, OSP Komorniki, OSP Chotów. 

Jednostki te podejmują działania ratownicze i gaśnicze w ramach posiadanych możliwości 

sprzętowych i technicznych. Ich działalność operacyjna finansowana jest przede wszystkim 

przez samorząd gminny. W przypadku dwóch jednostek OSP włączonych do KSRG 

działalność ta wspierana jest także dotacjami z budżetu państwa. 

OSP KSRG są to jednostki charakteryzujące się największą mobilnością, dobrym 

wyposażeniem sprzętowym i przygotowaniem do prowadzenia działań ratowniczo- 

gaśniczych. Wyposażone są w system selektywnego alarmowania, dysponują podstawowym 

sprzętem ratowniczym i systemem łączności radiowej. Są przygotowane w podstawowym 

zakresie do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo- gaśniczych. Jednostki OSP 

KSRG posiadają do dyspozycji ok. 25- 30 ratowników w wieku 18-65 lat spełniających 

wymagania do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. 

Minimalny poziom liczby strażaków OSP w wieku 18-65 lat mogących brać bezpośredni 

udział w działaniach ratowniczych, spełniających wymagania w zakresie wyszkolenia 

podstawowego, aktualnych badań lekarskich: 

- w jednostkach KSRG na poziomie minimalnym: 12 ratowników plus minimalna rezerwa - 

obsada dwóch średnich samochodów gaśniczych; 

- w jednostkach OSP spoza systemu na poziomie minimalnym: 6 ratowników plus minimalna 

rezerwa (2 ratowników). 

 

Systematycznie doposażanie są jednostki w sprzęt specjalistyczny po wcześniejszym 

uzgodnieniu typu tego sprzętu z Państwową Strażą Pożarną w Wieluniu. 
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W 2014 r. przyjęty został plan rozwoju jednostek KSRG. OSP Ożarów została 

włączona w system poszukiwawczo- ratowniczy, OSP Mokrsko w system ratownictwa 

chemicznego- ekologicznego. W związku z powyższym w jednostkach tych corocznie jest  

przeprowadzana inspekcja gotowości operacyjnej przez zespół inspekcyjny z PSP w 

Wieluniu.   

 

Wyjazdy jednostek z naszego terenu do zdarzeń w roku 2018 przedstawiały się 

następująco: 

Lp Jednostka Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Ogółem 

1 OSP Mokrsko 17 26 1 45 

2 OSP Ożarów 13 9 2 26 

3 OSP Krzyworzeka 2 0 0 2 

4 OSP Komorniki 4 1 0 5 

5 OSP Słupsko 0 1 0 1 

6 OSP Chotów 1 1 0 2 

 

W związku z powyższymi wyjazdami Naczelnicy jednostek złożyli wnioski o wypłatę 

ekwiwalentu z tytułu udziału członków OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych. 

• OSP Mokrsko na kwotę- 5 706,25 zł. 

• OSP Ożarów na kwotę- 4 205,75 zł 

• OSP Komorniki na kwotę- 425,00 zł 

 

Działalność OSP w znaczącej części finansowana jest z budżetu gminy. Poza tymi środkami 

w 2018 roku gmina uzyskała dotację na zakup sprzętu dla jednostek OSP z Funduszu 

Sprawiedliwości oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

 

Zestawienie udzielonych dotacji dla Jednostek OSP z terenu Gminy Mokrsko ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości w 2018 roku. 

 

Lp. Nazwa OSP Nazwa sprzętu Ilość Kwota Łącznie 

1 MOKRSKO 

Defibrylator Samaritan PAD 360 

P 
1 szt 5075,00 

8925,00 

Zestaw osłon poduszek AirBag 

Safe 2 
1 szt. 553,00 

Pilarka do drewna Stifl MS 211 1 szt. 1280,00 

Piła ratownicza do szyb 

klejonych Makita 
1 szt. 2017,00 

2 OŻARÓW 

Cylinder ratowniczy rozpieracz 

kolumnowy jednostopniowy 

Weber 

1 szt. 9828,00 
10381,00 

Zestaw osłon poduszek AirBag 1 szt. 553,00 
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Safe 2 

3 KRZYWORZEKA 
Zestaw ratownictwa medycznego 

OSP-R1 
1 szt. 1218,00 1218,00 

4 KOMORNIKI 
Zestaw ratownictwa medycznego 

OSP-R1 
1 szt. 1218,00 1218,00 

5 SŁUPSKO 

Zestaw ratownictwa medycznego 

OSP-R1 
1 szt. 1218,00 

3818,00 

Pilarka do drewna Stihl MS 261 1 szt. 2600,00 

6 CHOTÓW 
Zestaw ratownictwa medycznego 

OSP-R1 
1 szt. 1218,00 1218,00 

 

Łączna suma wydatkowana na powyższy sprzęt to 26.778,00 zł z czego dotacja z Funduszu 

Sprawiedliwości stanowi 26.510,22 zł, a wkład własny 267,78 zł.   

 

Zestawienie zakupionego sprzętu dla Jednostek OSP z terenu gminy Mokrsko ze 

środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2018r. 

 

Lp. Nazwa OSP Nazwa sprzętu Ilość Kwota Łącznie 

1 OŻARÓW Podpory stabilizacyjne 1 kpl. 5.000,00 5.000,00 

2 KRZYWORZEKA Agregat prądotwórczy 1 szt. 3.700,00 3.700,00 

3 SŁUPSKO Pilarka do drewna Stihl 1 szt. 1.300,00 1.300,00 

 

 

Głównym zadaniem jednostek OSP działających na terenie gminy Mokrsko jest 

ochrona przeciwpożarowa., ale strażacy biorą aktywny udział w uroczystościach 

państwowych i kościelnych. Prowadzony jest również Turniej Wiedzy Pożarniczej w szkołach 

podstawowych i gimnazjum na szczeblu gminnym, gdzie jego  zwycięscy uczestniczą w 

rozgrywkach powiatowych i wojewódzkich. 

Jednostki z terenu gminy Mokrsko posiadają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

i Kobiece Drużyny Pożarnicze. Wpływa to pozytywnie na dalszą działalność OSP. 

Co roku organizowane są również gminne zawody sportowo- pożarnicze. Uczestniczą 

w nich trzy gminy – Biała, Skomlin,  Mokrsko. Organizowanie zawodów na każdą z gmin 

przypada co 3 lata. 

 

Zarząd Oddziału Gminnego oraz Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Gminy 

Mokrsko organizują corocznie zawody oldbojów 50+ w formie festynu. 

Organizacja zawodów sportowo- pożarniczych dla jednostek OSP wpływa na: 

a) ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego członków poszczególnych jednostek, 

b) większą mobilizację do szkolenia pożarniczego, które zmierza do skutecznego 

prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych, 
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c) popularyzację wśród lokalnej społeczności zagadnień związanych z ochroną 

przeciwpożarową, 

d) większą mobilność jednostek, 

e) przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. 

 

Jednostki OSP z KSRG biorą udział w ćwiczeniach i manewrach organizowanych przez 

PSP w Wieluniu. Druhowie uczestniczą również w podstawowych jak i specjalistycznych 

szkoleniach prowadzonych przez powiatowy oraz wojewódzki ośrodek szkolenia. 

W roku 2018 (12 czerwca) manewry powiatowe odbyły się na terenie Zakładów 

Mięsnych w Mokrsku. W manewrach uczestniczyły KPPSP Wieluń, JRG Wielu ń- 4 zastępy, 

OSP KSRG- 10 pojazdów pożarniczych, policja, pracownicy zakładu, ochrona obiektu, 

GZZK, PZZK. Celem szkolenia była likwidacja zagrożenia powstałego w związku z 

uwolnieniem amoniaku w wyniku rozszczelnienia instalacji chłodniczej zakładu. 

 

 3. Inne formy współdziałania (LOT, LGD, inne) 

Gmina Mokrsko jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, 

dzięki czemu możliwe jest podejmowanie wspólnych inicjatyw z innymi społecznościami 

samorządowymi, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, a także 

pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2018 r. gmina zrealizowała zadania 

„Budowa siłowni napowietrznej w Mokrsku” oraz „Budowa siłowni napowietrznej w 

Ożarowie”, pozyskując w ramach inicjatywy łącznie kwotę 49 500,00 zł. 

 

4. Współpraca międzynarodowa 

W 2013 roku gmina Mokrsko i gmina Grobina (Łotwa) podpisały umowę partnerską, której 

rezultatem jest długoletnia współpraca, polegająca na wymianie doświadczeń na różnych 

płaszczyznach funkcjonowania władz samorządowych, na prowadzeniu wspólnych projektów, 

jak również zaangażowaniu obywateli we wdrażaniu dobrych praktyk w zarządzaniu gminą. 

W ramach tej współpracy, przedstawiciele Gminy wraz z wójtem oraz przedstawicielem Rady 

Gminy na czele, odwiedzili na zaproszenie władz Grobiny  w 2018 r. Rygę, gdzie brali udział  

w dwudniowym wydarzeniu kulturalnym XXVI Latvian Song and XVI Dance Celebration. 
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VIII.  Kultura i Oświata 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku  
 

Na koniec roku 2018  biblioteki publiczne na terenie Gminy Mokrsko (Gminna 

Biblioteka Publiczna w Mokrsku i jej 3 filie – w Komornikach, Krzyworzece i Ożarowie) 

dysponowały księgozbiorem liczącym 37 076 jednostek inwentarzowych. Czytelników 

zarejestrowanych – 1432. 

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 6860. 

Liczba wypożyczeń w bibliotekach na 1000 mieszkańców wynosiła 5347 woluminów. 

W ramach działalności kulturalno – oświatowej w bibliotekach zorganizowano łącznie 561 

wydarzeń, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 103 wydarzenia. Łączna frekwencja 

to 3466 osób. W tym: 

1. Wystawy – 12 

2. Spotkania z autorami książek – 11 (Jolanta Szwalbe, Katarzyna Bulicz-Kasprzak, 

Anna Czerwińska-Rydel, Kalina Jerzykowska, Izabella Klebańska, Jakub Skworz, 

Marcin Brykczyński, Grażyna Bąkiewicz, Paweł Beręsewicz, ponownie Anna 

Czerwińska-Rydel, Agnieszka Frączek.) 

3. Spotkania z ciekawymi ludźmi – 2 

4. Lekcje biblioteczne – 31 

5. Warsztaty – 19 

6. Konkursy – 2 

7. Głośne czytanie – 9 

8. Imprezy artystyczno-literackie – 1 

Do najważniejszych, cyklicznych wydarzeń należą: 

1. Gminny Przegląd Kolęd 

2.  Rajd Trasą Kolejki Wąskotorowej 

3. Wieczór świętojański 

4. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie 

 

W roku 2018 pozyskano środki zewnętrze: 

1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Biblioteki Narodowej w 

kwocie 7 885,00 zł. 
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2. Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z 

Ożarowa działającego w strukturach GBP w Mokrsku w kwocie 4 000,00 zł. 

3. Na realizację projektu: „Polubić czytanie”. Promowanie czytelnictwa przez 

zorganizowanie 10 spotkań z autorskich oraz przeprowadzenie konkursu 

ortograficznego i drużynowej gry językowej. Środki finansowe w wysokości 12250,00 

zł pozyskano z Instytutu Książki z programu Promocja czytelnictwa – Finansowanego 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zrealizowano projekty, które finansowane były zewnętrznie, bez udziału środków 

finansowych biblioteki: 

1. Mała książka – Wielki człowiek. Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w 

ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić 

rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy 

trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 

a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 

wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z 

księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

został uhonorowany imiennym dyplomem. Wyprawki czytelnicze, karty czytelnika 

oraz naklejki biblioteka otrzymała bezpłatnie z IK. 

2. Poczytalnia. Wsparcie niefinansowe w wysokości 4000,00. „Poczytalnia” to projekt w 

wyniku którego najmłodsi mieszkańcy Mokrska przy pomocy grupy nieformalnej 

„Zaczytani” stworzyli baśniową przestrzeń – Poczytalnię, gdzie podczas wybierania 

dla siebie lektury, będą mogli przyjemnie spędzić czas, przenosząc się do baśniowego 

świata. Ta baśniowa przestrzeń powstała podczas cyklu spotkań warsztatowych 

„Jestem Bob Budowniczy”, na których dzieci zbudowały domek dla książek – chatkę 

Baby Jagi. 

3. Trzymaj formę. Wsparcie niefinansowe w wysokości 3900. Projekt „Trzymaj formę!” 

to cykl różnorodnych zajęć zwiększających aktywność fizyczną 15-osobowej grupy 

kobiet 30+. Zaplanowano dwa kierunki działań: promujące ruch oraz zdrowe 

żywienie. W ramach pierwszego panelu odbywać się będą następujące kursy- nauki 

tańca, zumby, jazdy konnej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu skorzysta z 

konsultacji z dietetykiem oraz weźmie udział w warsztatach kulinarnych. 
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4. 100 lat codzienności Polski. Pisanie kartek pocztowych do nieznanych adresatów. 

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie zestaw fotografii na kartkach pocztowych oraz 

znaczki. 

Świetlica w Słupsku zorganizowała: 

1. Wielkanocne zajęcia plastyczne. 

2. Warsztaty origami. 

3. W ramach projektu „Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią-program edukacji 

mieszkańców Gminy Mokrsko” zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci, na 

których uczestnicy wykonywali biżuterię z niepotrzebnych drobiazgów. 

4. Zajęcia plastyczne na których wykonywano ozdoby choinkowe metodą Quillingu. 

5. Przy świetlicy zawiązał się Klub Seniora, który spotykał się regularnie raz w miesiącu 

przez cały rok. 

Świetlica w Komornikach zorganizowała: 

1. Zajęć plastyczne -  12  

2. Zorganizowano 7 dni bez komputera (rozgrywki w bilard, gry planszowe). 

3. Przy świetlicy zawiązał się Klub Seniora, który zorganizował ognisko integracyjne. 

4. Zrealizowano 3 projekty z udziałem Centrum OPUS z Łodzi: 

- „Aktywny senior nasz klient”. W ramach tego projektu odbyło się 5 warsztatów na 

temat: „Komunikacji i autoprezentacji”, „Profilaktyki zdrowia”, „Kosmetologii i 

wizażu”, „Aktywności fizycznej seniorów”, „Świadomości konsumenckiej”. 

- „Obywatel senior – rozwój zaangażowania obywatelskiego wśród seniorów”. W 

ramach projektu odbyły się 4 spotkania dotyczące: demografii w kraju i województwa 

łódzkiego, aktywnego starzenia się i uczenia się przez całe życie, nowoczesnego 

wolontariatu kompetencji i form partycypacji obywatelskiej oraz udziału seniorów w 

różnych organizacjach obywatelskich i społecznych. Odbył się również wyjazd 

studyjny do Łodzi. 

W ramach tego projektu zawiązana została grupa nieformalna „Seniolatki”, która 

stworzyła i zrealizowała projekt: „Niezbędnik pierwszej pomocy seniora ratunkiem 

dla nas i innych”. W ramach tego projektu zorganizowany został cykl warsztatów z 

zakresu pierwszej pomocy, zakupiony został fantom z defibrylatorem treningowym 

oraz plansze edukacyjne. Zakończeniem projektu były „Senioralnia” – warsztaty 

kulinarne, których wyniki można było degustować podczas spotkania integracyjnego. 
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5. W ramach projekt „Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią – program edukacji 

ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko” w świetlicy odbyły się zajęcia plastyczne 

oraz zajęcia terenowe w Łodzi. 

Świetlica w Chotowie zorganizowała: 

1. Rozgrywki tenisa stołowego i bilard – 3. 

2. Zajęcia plastyczne – 6. 

3. O kobietach i dla kobiet – z okazji Dnia Kobiet świetlica przygotowała spotkanie dla 

mieszkanek miejscowości. 

4. Kto z kim przestaje… - kalambury sposobem na poznawanie przysłów. 

5. Ja mówię, a ty nie słuchasz… - zajęcia poświęcone komunikacji międzyludzkiej. 

6. Zaczytana świetlica: W świecie Baby Jagi – z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 

dla Dzieci świetlica przygotowała zajęcia poświęcone postaci Baby Jagi. 

7. Planszomania – podczas zajęć wykorzystano gry planszowe. 

8. Przegląd Twórczości Własnej – 3 – bohaterką pierwszego spotkania była Paulina 

Wyrębak, następnie Jerzy Kaszuba, Paweł Wyrębak. 

9. W świecie fotografii – gościem świetlicy był Janek Gmur. 

10. „Mam talent!” – już po raz trzeci zaprezentowały się miejscowe talenty. 

11. W ramach projektu „Aktywnie przeciw uzależnieniom”, dofinansowanego ze środków 

GKRPA w Mokrsku zorganizowano: turniej tenisa stołowego, konkurs wiedzy, 

przygotowano pantomimę oraz spotkanie przy ognisku. 

12. Wakacyjny Teatr Cieni: zajęcia warsztatowe z Jerzym Kaszubą oraz prezentacja 

spektaklu. 

13. Nocne pożegnanie wakacji: warsztaty gry na bębnach afrykańskich oraz nocna gra 

terenowa. 

14. Organizacja Przeglądu Pieśni Patriotycznych i Tańca Narodowego „Na drodze do 

niepodległości…” 

15. Twórcze Halloween – zajęcia z charakteryzacji. 

16. Spotkania uczestników konkursu „Eko-wybieg”. 

17. W ramach projekt „Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią – program edukacji 

ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko” w świetlicy odbyły się zajęcia plastyczne 

oraz zajęcia terenowe w Łodzi. 

18. Mikołajkowy maraton gier planszowych. 

19. Warsztaty makijażu. 
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20. Wspólne kolędowanie – młodzież zaprezentowała miejscowej publiczności 

najpiękniejsze kolędy i pastorałki oraz utwory liryczne nawiązujące do Bożego 

Narodzenia. 

 

W strukturach Biblioteki funkcjonują grupy: 

1. Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa, 

2. Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa, 

3. Ożarowska Kapela Podwórkowa, 

4. Orkiestra Dęta z Ożarowa 

5. Orkiestra Dęta ze Słupska 

6. Zespół Ludowo Śpiewaczy „Dworzanki” z Mokrska, 

7. Zespół Śpiewaczy „Włościanie’’ z Chotowa, 

8. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Promyk z Komornik (w roku 2018 zajęcia 

prowadzone były do maja z uwagi na kontuzję Instruktora), 

9. Orkiestra Dęta ze Słupska, 

10. Sekcja Szachowa w Krzyworzece. 

Środki finansowe wykorzystane przez grupy to kwota 57 835,00 zł, w tym wynagrodzenia 

instruktorów – 53 972,00 zł.  

Budżet biblioteki – 403 755,00 zł. 

- 365 000,00 zł – dotacja organizatora 

- 24 135,00 zł – dotacje pozostałe, w tym: 

 - 20 135,00 zł. – dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 - 4 000,00 zł – datacje samorządu innego szczebla 

- 6 067,00 zł – środki wypracowane przez instytucję 

- 8 553,00 zł – pozostałe pozyskane środki (darowizny, dotacje niefinansowe) 

Suma środków pozabudżetowych to kwota 38755,00 zł, która stanowi 10,62 % otrzymanej 

dotacji organizatora.  
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Oświata 

Sieć placówek 

 

 

 

Dofinansowanie oświaty z budżetu gminy, w roku 2018, wyniosło 2 763 517, 45 zł. 
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Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach placówek oświatowych gminy Mokrsko w 

roku szkolnym 2018/2019  

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów  
Kl. I Kl. II Kl.III Kl. IV Kl. V Kl.VI Kl.VII Kl.VIII III 

kl.gim. 

ZSiP 

Mokrsko 

23 14 11 42 

( a+b) 

34 

( a+b) 

21 23 24 42 

(a+b) 

ZSiP 

Komorniki 

6 8 0 17 10 14 12 7 0 

ZSiP 

Ożarów 

4 13 0 14 15 12 10 12 0 

ZSiP 

Krzyworzeka 

12 16 0 18 19 10 13 9 0 

PSP Chotów 5 2 0 5 0 0 0 0 0 

Łącznie 50 53 11 96 78 57 58 52 42 

 

 

Działania podejmowane w 2018 r. 

 

1. Skutecznie i prawidłowo rozliczono wszystkie dotacje oświatowe w ramach realizacji 

rządowych programów, m.in. dotacje podręcznikowe, dotację przedszkolną, zwrot 

kosztów dofinansowania młodocianych pracowników. 

2. Rozpatrzono wnioski stypendialne gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów                    

za okres I semestru roku szkolnego 2017/2018 na łączną kwotę 22.000,00 zł. 
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3. Opracowano zestawienie zbiorcze danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 

31.03.2018 r. 

4. Skutecznie przeprowadzono procedurę opiniowania arkuszy organizacyjnych 

placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Mokrsko na rok szkolny 

2018/2019. 

5. Pozyskano środki finansowe z dotacji podręcznikowej dla uczniów placówek 

oświatowych gminy Mokrsko na potrzeby zakupu podręczników oraz materiałów 

ćwiczeniowych na łączną kwotę 55.474,39 zł. 

6. Rozpatrzono wnioski stypendialne gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów                                    

za okres II semestru roku szkolnego 2017/2018 na łączną kwotę 39.600,00 zł. 

7. Przeprowadzono awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego                                   

dla 3 nauczycieli z placówek oświatowych gminy Mokrsko. 

8. Zorganizowano dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy 

Mokrsko do specjalistycznych placówek oświatowych, a także dowóz uczniów do 

placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Mokrsko. 

9. Zwrócono pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników na łączną 

kwotę 35.891,75 zł, zgodnie z zwartą umową z Wojewodą Łódzkim. 

10. Opracowano zestawienie zbiorcze danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 

30.09.2018 r. 

11. Opracowano informację o stanie oświaty gminy Mokrsko za rok szkolny 2017/2018. 

 


