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Wstęp 

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

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

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

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

narzucają konieczność monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów i sposobów ich 

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

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

postępu gminy na drodze do realizacji przyjętej misji. 
Niniejszy raport, obejmujący rok 2019, jest już piątym raportem z realizacji Strategii. 

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

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

rozwoju naszej gminy. 

Zgodnie z zapisami Strategii, zarządzeniem Wójta Gminy Mokrsko został powołany 

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

w skład którego weszli przedstawiciele Międzysektorowego Zespołu Roboczego, tworzącego 

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

organizacji pozarządowych: 

1. Małgorzata Stanek – Sekretarz Gminy Mokrsko; 

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

Drogownictwa i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Mokrsko; 

3. Halina Maślanka – Przewodnicząca Rady Gminy Mokrsko; 

4. Krzysztof Hull – Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku; 

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

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

w Urzędzie Gminy Mokrsko; 

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

w Mokrsku; 

8. Mariusz Smolnik – Klub Sportowy w Ożarowie; 

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

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

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

wskaźniki systemu monitorowania. Wskaźniki okazały się problematyczne także dla lat 

kolejnych. Dane statystyczne opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny podane zostaną 

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

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

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

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

w których Strategia obowiązuje.  

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

z celami strategicznymi, celami operacyjnymi i zadaniami strategicznymi zawartymi  

w Strategii. Przy poszczególnych zadaniach wskazano instytucję odpowiedzialną za realizację 

zadania, źródło jego finansowania oraz stan zaawansowania w 2019 r. Po każdym celu 

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

zmiany. Odniesiono się przy tym do lat wcześniejszych. 
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Zadania zrealizowane w 2019 r. 

I. Atrakcyjna i przedsiębiorcza gmina Mokrsko  

1.1. Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2019 

 

I.1.1. Opracowanie i wprowadzenie 

systemu zachęt i ulg 

podatkowych dla nowo 

powstałych podmiotów 

gospodarczych  

- - - 

I.1.2. Wyznaczenie terenów pod 

działalność gospodarczą 

- - - 

I.1.3. Wsparcie dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i rolników  

w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych na 

przekwalifikowanie, 

modernizację   

i powiększenie areału 

gospodarstw rolnych  

Lokalny Punkt 

Informacyjny 

Funduszy 

Europejskich 

Środki własne Spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na prowadzenie i rozwój działalności. 

Agencja 

Restrukturyzacji  

i Modernizacji 

Rolnictwa  

w Wieluniu 

Europejski 

Fundusz Rolny 

na rzecz 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

Przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. 

Łódzki Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego 

Środki własne Szkolenia prowadzone przez pracowników Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

 

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

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

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

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

dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

1.2. Stworzenie warunków do rozwoju specjalizacji produkcji rolnej  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2019 

 

I.2.1. Wspieranie współpracy 

między rolnikami  

a producentami  

- - - 

I.2.2. Wspieranie rolnictwa 

ekologicznego  

Łódzki Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego 

Środki własne Szkolenia prowadzone przez pracowników Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

I.2.3. Wykreowanie i promocja 

produktów lokalnych  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne Trasa Rekreacyjna Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, łączącej trzy 

gminy: Mokrsko, Wieluń, Praszka. 

Klub Pasjonatów 

Historii Wsi 

Mokrsko 

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

dokumenty, sprzęt, artefakty minionych lat. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne, 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, podczas którego 

prezentują się amatorskie zespoły teatralne z terenu czterech 

województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz 

wielkopolskiego. W 2019 r. zorganizowano już jego trzynastą 

edycję, wyjątkowo w Komornikach. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne Działalność zespołów folklorystycznych, rozpoznawalnych na 

arenie powiatowej i wojewódzkich, odnoszących liczne sukcesy 

na przeglądach, konkursach:  zespół ludowy „Włościanie”  

z Chotowa, zespół ludowy „Dworzanki” z Mokrska, Zespół 

Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa, Dziecięcy Zespół 

Obrzędowy z Ożarowa. 
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Wskaźnik dla zadania 1.2.1., a więc liczba godzin szkoleniowych i doradczych, od 2014 r. pozostaje na zerowym poziomie. Nie wzrosła także liczba 

gospodarstw ekologicznych, których na terenie gminy brak.  Natomiast wskaźnik dotyczący liczby ludowych zespołów folklorystycznych, stanowiących produkt 

lokalny gminy Mokrsko, od 2014 r. pozostaje na takim samym poziomie (6 grup). Wykreowano ponadto kojarzone już z gminą produkty, jakimi są Trasa 

Rekreacyjna Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, Gminna Izba Tradycji i Pamięci oraz Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.  

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

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

 

1.3. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki aktywnej  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna za 

realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2019 

 

I.3.1. Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku,  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Trasa Rekreacyjna Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, łączącej trzy 

gminy: Mokrsko, Wieluń, Praszka. Naprawy i bieżące 

utrzymanie trasy. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki Unii 

Europejskiej 

w ramach 

działania: 

Wsparcie dla 

rozwoju 

lokalnego 

w ramach 

inicjatywy 

LEADER 

Programu 

Rozwoju 

Obszarów 

Budowa placu zabaw na Brzezinach. 
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Wiejskich na 

lata 2014-2020; 

pozyskane za 

pośrednictwem 

LGD „Ziemia 

Wieluńsko-

Sieradzka”,  

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

w Mokrsku 

Program 

Mikrogranty 

„Łódzkie na 

plus” 2019 

realizowany 

przez Centrum 

OPUS, 

finansowanego 

ze środków 

Samorządu 

Województwa 

Łódzkiego oraz 

Programu 

Fundusz 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

na lata 2014 – 

2020 

Realizacja projektu „Małe jest ważne” skierowanego do 

mieszkańców sołectwa Brzeziny, w ramach którego powstała 

altanka rekreacyjna oraz odbyło się spotkanie na placu zabaw na 

Brzezinach. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na Mątewkach, w skład 

którego wejdą boisko, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna 

(zakup urządzeń). 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Słupsku, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

W ramach 

działania 

„Wsparcie dla 

rozwoju 

lokalnego  

w ramach 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego i otrzymanie 

dofinansowania na realizację projektów „Budowa siłowni 

zewnętrznej w miejscowości Mątewki” oraz „Budowa placu 

zabaw w miejscowości Mątewki”. 

Realizacja zaplanowana na 2020 r. 
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LEADER”, 

objętego PROW 

na lata 2014-

2020 

I.3.2. Rozwój agroturystyki  

w gminie poprzez 

zorganizowanie cyklu szkoleń 

dla rolników 

zainteresowanych 

prowadzeniem gospodarstw 

agroturystycznych  

- - - 

I.3.3. Zachęcanie do 

zagospodarowania wyrobisk 

pocegielnianych na cele 

rekreacyjno-sportowe  

- - - 

 

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

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

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

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

II.1.Rozwój systemu oświaty 

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2019 

 

II.1.1. Reorganizacja szkolnictwa 

podstawowego  

i gimnazjalnego  

- - - 

II.1.2. Reorganizacja opieki 

przedszkolnej  

- - - 

II.1.3. Przebudowa i remonty 

istniejących placówek oświaty  

Placówki oświatowe 

na terenie gminy 

Środki własne Prace remontowe, konserwacyjne obiektów, naprawy bieżące. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Ożarowie,  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Przebudowa i ogrodzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół 

i Przedszkola w Ożarowie – I etap. 

II.1.4. Rozwój oferty zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne Organizacja zajęć pozalekcyjnych przez świetlice wiejskie oraz 

biblioteki publiczne, m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, 

kulinarne, spotkania okolicznościowe.  

Nauka gry w szachy, realizowana przez Sekcję Szachową  

z Krzyworzeki. 

Placówki oświatowe 

na terenie gminy 

Środki własne, 

Gmina Mokrsko 

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

kółka plastyczne, zajęcia artystyczne (np. Roztańczona Szkoła  

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

Siatkówki Skry Bełchatów w ZSiP w Mokrsku), przyrodnicze, 

matematyczne, literackie, językowe, badawcze, nauki 

programowania, komunikacyjne. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne, 

Ministerstwo 

Sportu  

i Turystyki 

Zajęcia sportowe na obiekcie wielofunkcyjnym Orlik  

w Mokrsku, które prowadzą animatorzy. 

Dofinansowanie w ramach programu „Lokalny Animator 

Sportu”. 



  

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

9 

 

poprzez 

Fundację 

Rozwoju 

Kultury 

Fizycznej 

Urząd Gminy 

Mokrsko,  

szkoły podstawowe  

z terenu gminy 

Mokrsko 

Wojewódzkie 

Zrzeszenie LZS, 

środki własne 

Realizacja projektu powszechnej nauki pływania „Umiem 

pływać”, w ramach którego dzieci uczestniczyły w zajęciach na 

pływalni. 

Świetlica Wiejska  

w Chotowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

Fundacja 

„ORLEN-DAR 

SERCA”, w 

ramach 

ogólnopolskiego 

konkursu „Moje 

miejsce na 

Ziemi” 

Realizacja projektu „Kulturalny Chotów”, w ramach którego 

dzieci i młodzież brały udział w zajęciach teatralnych,  

z emisji głosu, plastycznych oraz graffiti, przygotowały ponadto 

spektakl „Biała dama” zaprezentowany podczas spotkania 

„Nocne bajania”. 

Świetlica Wiejska w 

Chotowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

Konkurs 

„Mikrogranty  

w Łódzkiem”, 

ogłoszony przez 

łódzkie Centrum 

OPUS 

Realizacja projektu „#natropie”, w ramach którego dzieci  

i młodzież brały udział w zajęciach dziennikarskich, 

fotograficznych, informatycznych. W ramach zajęć powstały 

audycje radiowe poświęcone lokalnym zwyczajom i tradycjom 

oraz mini przewodnik po terenie gminy Mokrsko. 

Klub Sportowy 

Sparta Mokrsko, 

Międzyszkolne 

Gminne 

Towarzystwo 

Sportowe MOGRE  

w Mokrsku 

Ministerstwo 

Sportu  

i Turystyki 

(Program 

KLUB) 

Dofinansowanie na prowadzenie działalności klubów. Klub 

MOGRE prowadził zajęcia sportowe dla roczników 2009 i starsi, 

natomiast klub Sparta dla roczników 2010-2013. W zajęciach 

brali udział uczestnicy z terenu gminy Mokrsko i gminy Skomlin. 
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Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego bez zmian od 2014 r. pozostały wskaźniki dotyczące liczby szkół podstawowych (5) i gimnazjów 

(1). W 2017 r. zwiększyła się natomiast liczba ich oddziałów w szkołach podstawowych (31 w porównaniu do 27 w 2016 r.), a zmniejszyła się natomiast liczba 

oddziałów w gimnazjum (5 w porównaniu do 7 w 2016 r.). Bez zmian pozostała liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkołach podstawowych (13). 

Zmniejszeniu uległa natomiast liczba uczniów przypadających na 1 oddział w gimnazjum (z 21 do 20). Na zmiany wskaźników ma niewątpliwie wpływ reforma 

szkolnictwa, która rozpoczęła się w 2017 r. 

W porównaniu do roku 2016, w roku 2017 według danych z Głównego Urzędu Statystycznego nie zmieniła się liczba oddziałów w przedszkolach  

 (11). Zwiększyła się również liczba miejsc przedszkolnych (ze 174 w 2016 r. do 175 w 2017 r.) oraz liczba dzieci w przedszkolach (ze 186 w 2016 r. do 193  

w 2017 r.). 

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

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

 

II.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy 

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2019 

 

II.2.1. Rozwój organizacji 

pozarządowych poprzez 

wzmacnianie współpracy 

miedzy samorządem  

a trzecim sektorem  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Kontynuacja przedsięwzięć podjętych w ramach projektu 

„Modelowo w Mokrsku – zwiększenie zakresu i poprawa 

jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej  

i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko”, takich jak 

działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

poszerzenie wachlarza form konsultacji społecznych. 

Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć  

i organizacja wydarzeń. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania  

i upowszechnienia kultury fizycznej. Dofinansowanie  

8 projektów. 

Wsparcie finansowe działalności organizacji. Pomoc  

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność 

organizacji. Koordynacja projektów realizowanych przez 

organizacje. 
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Nieodpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym 

budynków komunalnych oraz sprzętu. 

Urząd Gminy 

Mokrsko, Gminna 

Biblioteka Publiczna 

w Mokrsku 

Centrum Promocji                      

i Rozwoju 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

OPUS w Łodzi 

Organizacja spotkań doradczych dla organizacji 

pozarządowych ze specjalistami z Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi. 

Stowarzyszenie 

Książka oraz Kawa, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Mokrsku 

MIKROGRANTY 

„OWES NA 

LEPSZY START 

– REGION. 

Edycja 2019” 

Wzmocnienie organizacji Stowarzyszenie Książka oraz Kawa 

poprzez zakup wyposażenia oraz cykl szkoleń i wyjazdów 

studyjnych, mających na celu zbudowanie silnej i świadomej 

organizacji działającej w sferze kulturalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem kultury i tradycji regionalnej. 

II.2.2. Wzmacnianie tożsamości 

lokalnej  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku,  

Urząd Gminy 

Mokrsko,  

zespoły ludowe, 

orkiestra dęta,  

koła gospodyń 

wiejskich, 

stowarzyszenia, 

sołectwa 

Środki własne Organizacja wydarzeń przypominających zwyczaje, lokalne 

tradycje, jak np. ognisko świętojańskie, wróżby andrzejkowe, 

prezentacje lokalnego dorobku kulturalnego i kulinarnego na 

terenie gminy i poza nią. Działalność zespołów ludowych, kół 

gospodyń wiejskich oraz orkiestr dętych. Udział zespołów  

w konkursach i przeglądach nie tylko na terenie powiatu 

wieluńskiego, podczas których zdobywali liczne nagrody  

i wyróżnienia (m.in. na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel  

i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, na 

festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim, 

na Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych  

w Ostrówku). 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne, 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

XIII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Komornikach, 

podczas którego prezentowały się amatorskie zespoły teatralne  

z terenu czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, 

łódzkiego oraz wielkopolskiego. Grupy z terenu Ziemi 

Wieluńskiej zaprezentowały sztuki oparte na tradycjach  

i zwyczajach ludowych. 
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Klub Pasjonatów 

Historii Wsi 

Mokrsko 

Środki własne Prowadzenie Gminnej Izby Tradycji i Pamięci, w której 

wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć przedmioty, 

dokumenty stanowiące o historii, poczuciu tożsamości 

mieszkańców gminy. Umożliwienie mieszkańcom odwiedzania 

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

uczniów. 

Klub Pasjonatów 

Historii Wsi 

Mokrsko, Urząd 

Gminy Mokrsko 

Fundacja 

„ORLEN-DAR 

SERCA”,  

w ramach 

ogólnopolskiego 

programu 

grantowego 

„Czuwamy! 

Pamiętamy!” 

Realizacja projektu „W hołdzie ludności cywilnej”,  

w ramach którego mieszkańcy uczcili pamięć Edwarda Głąba – 

trzynastoletniego harcerza z Mokrska, zamordowanego  

w pierwszych dniach II wojny światowej, oraz zamordowanej 

ludności cywilnej. Przywrócono pamięć o lokalnych cichych 

bohaterach wojny. 

Klub Pasjonatów 

Historii Wsi 

Mokrsko, Gminna 

Biblioteka Publiczna 

w Mokrsku, Urząd 

Gminy Mokrsko 

Środki własne Bieg Pamięci zorganizowany w związku z 80. rocznicą 

wybuchu II wojny światowej, podczas którego przypomniano 

ważne postaci, wydarzenia, miejsca związane z wojną na terenie 

gminy. 

Przy organizacji nawiązano współpracę z Gminą Skomlin. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Uroczystości związane z ważnymi świętami państwowymi 

(Święto Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 

Święto Flagi). 

Świetlica Wiejska  

w Chotowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

Fundacja 

„ORLEN-DAR 

SERCA”,  

w ramach 

ogólnopolskiego 

konkursu „Moje 

miejsce na Ziemi” 

Realizacja projektu „Kulturalny Chotów”, w ramach którego 

dzieci i młodzież brały udział w zajęciach teatralnych, z emisji 

głosu, plastycznych oraz graffiti, przygotowały ponadto 

spektakl „Biała dama” zaprezentowany podczas spotkania 

„Nocne bajania”. Scenariusz spektaklu oparty został na 

opowieści z Chotowa przekazywanej przez starszych 

mieszkańców. 
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Świetlica Wiejska  

w Chotowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

Konkurs 

„Mikrogranty  

w Łódzkiem”, 

ogłoszony przez 

łódzkie Centrum 

OPUS 

Realizacja projektu „#natropie”, w ramach którego dzieci  

i młodzież brały udział w zajęciach dziennikarskich, 

fotograficznych, informatycznych. W ramach zajęć, dzięki 

rozmowom ze starszymi mieszkańcami i przedstawicielami 

organizacji, powstały audycje radiowe poświęcone lokalnym 

zwyczajom i tradycjom oraz mini przewodnik po terenie gminy 

Mokrsko. Audycje wyemitowane zostały na antenie Radia 

Ziemi Wieluńskiej. 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

w Mokrsku 

Program Fundusz 

Inicjatyw 

Obywatelskich na 

lata 2014 – 2020 

w ramach zadania 

Mikrogranty  

w Łódzkiem 

Realizacja projektu „Sztandarowe koło”, w wyniku którego 

panie same wykonały sztandar dla Koła Gospodyń Wiejskich  

w Mokrsku, nawiązujący do lokalnej historii i kultury ludowej, 

który to został poświęcony w miejscowym kościele 

parafialnym. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Mokrsku 

Środki własne Uroczystości związane ze 110-leciem powstania jednostki. 

Budowa pomnika na miejscowym cmentarzu nawiązującego do 

rocznicy. 

Parafia w Chotowie Środki własne Uroczystości związane z odznaczeniem ks. Stefana Farysia – 

wieloletniego proboszcza chotowskiej parafii, Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Parafia w Mokrsku Środki własne 500-lecie kościoła wraz z 750-leciem parafii w Mokrsku. 

II.2.3. Rozwój oferty kulturalnej, 

rozrywkowej i sportowej dla 

różnych grup społecznych  

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne, 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

XIII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Komornikach, 

podczas którego prezentowały się amatorskie zespoły teatralne  

z terenu czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, 

łódzkiego oraz wielkopolskiego. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne XI Gminny Przegląd Kolęd w Ożarowie, podczas którego 

wystąpili miejscowi artyści, zespoły ludowe, uczniowie szkół. 
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Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne Rajd Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, którego celem jest 

promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. Na trasie spotkali 

się rowerzyści, piechurzy, miłośnicy nordic walking. 

Uczestnicy mogli wziąć również udział w maratonie Zumby 

oraz zajęciach fitness. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Fundacja BGK,  

w ramach 

ogólnopolskiego 

konkursu 

„Generacja 5.0” 

Realizacja projektu „Życie zaczyna się po 50!”, w ramach 

którego osoby po 50 r.ż. przez 2 miesiące brały udział  

w bezpłatnych zajęciach warsztatowych w ramach trzech 

bloków tematycznych: Zdrowi, Aktywni zawodowo, Kulturalni. 

Na zakończenie zorganizowano wieczór poezji „Kocham 

życie”, który przygotowali uczestnicy projektu wspomagani 

przez młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Chotowie. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Fundacja PZU, 

środki własne 

Realizacja projektu „Gmina Mokrsko w trosce o zdrowie”,  

w ramach którego mieszkańcy skorzystali z bezpłatnych badań 

i konsultacji lekarskich, wzięli udział w maratonie Zumby, 

warsztatach kulinarnych prowadzonych przez dietetyka oraz  

w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowanym 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Komornikach. 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Słupsku, Klub 

Seniora  

w Słupsku,  

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Mokrsku 

Środki własne, 

Gmina Mokrsko 

Bal Seniora w Słupsku, podczas którego seniorzy mogą się 

spotkać i wspólnie spędzić czas. Gościnnie wystąpili 

podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Uroczystości związane z ważnymi świętami państwowymi 

(Święto Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 

Święto Flagi). 

Placówki oświatowe 

na terenie gminy 

Środki własne Organizacja festynów rodzinnych, pikników, obchodów świąt  

i ognisk patriotycznych, rajdów rowerowych, jasełek, 

skierowanych do wszystkich mieszkańców. 
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Stowarzyszenie 

Książka oraz Kawa 

Program 

Mikrogranty 

„Łódzkie na plus” 

2019 realizowany 

przez Centrum 

OPUS, 

finansowanego ze 

środków 

Samorządu 

Województwa 

Łódzkiego oraz 

Programu 

Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na 

lata 2014 – 2020 

Realizacja projektu „Rusz lenia – coś dla ciała, coś dla 

ducha…”, w ramach którego przez miesiąc osoby dorosłe, 

starsze brały udział m.in. w cotygodniowych bezpłatnych 

zajęciach ruchowych (rozciągająco-relaksacyjnych), zajęciach 

kulinarnych, warsztatach podstaw szycia i przeróbki ubrań, 

przetapiania plastiku oraz zajęciach fotograficznych. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Środki własne Koncert charytatywny na rzecz Beaty Bieszczad zorganizowany 

w Ożarowie, w którym wzięli udział artyści z terenu gminy 

Mokrsko i powiatu wieluńskiego. 

Klub Pasjonatów 

Historii Wsi 

Mokrsko, Gminna 

Biblioteka Publiczna 

w Mokrsku, Urząd 

Gminy Mokrsko 

Środki własne Bieg Pamięci zorganizowany w związku z 80. rocznicą 

wybuchu II wojny światowej. Przy organizacji nawiązano 

współpracę z Gminą Skomlin. 

Świetlica Wiejska  

w Chotowie, 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

Fundacja 

„ORLEN-DAR 

SERCA”,  

w ramach 

ogólnopolskiego 

konkursu „Moje 

miejsce na Ziemi” 

Realizacja projektu „Kulturalny Chotów”, w ramach którego 

dzieci i młodzież brały udział w zajęciach teatralnych, z emisji 

głosu, plastycznych oraz graffiti, przygotowały ponadto 

spektakl „Biała dama” zaprezentowany podczas spotkania 

„Nocne bajania”. 

Świetlica Wiejska  

w Chotowie, 

Stowarzyszenie 

Konkurs 

„Mikrogranty  

w Łódzkiem”, 

Realizacja projektu „#natropie”, w ramach którego dzieci  

i młodzież brały udział w zajęciach dziennikarskich, 

fotograficznych, informatycznych. W ramach zajęć, dzięki 
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Społeczno-

Kulturalne Gminy 

Mokrsko 

ogłoszony przez 

łódzkie Centrum 

OPUS 

rozmowom ze starszymi mieszkańcami i przedstawicielami 

organizacji, powstały audycje radiowe poświęcone lokalnym 

zwyczajom i tradycjom oraz mini przewodnik po terenie gminy 

Mokrsko. 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

w Mokrsku 

Program 

Mikrogranty 

„Łódzkie na plus” 

2019 realizowany 

przez Centrum 

OPUS, 

finansowanego ze 

środków 

Samorządu 

Województwa 

Łódzkiego oraz 

Programu 

Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na 

lata 2014 – 2020 

Realizacja projektu „Małe jest ważne” skierowanego do 

mieszkańców sołectwa Brzeziny, w ramach którego powstała 

altanka rekreacyjna oraz odbyło się spotkanie na placu zabaw 

na Brzezinach. Wystąpił m.in. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy  

z Ożarowa. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli 

mieszkańcy sołectwa – od najmłodszych po seniorów. 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

w Mokrsku 

Program 

Mikrogranty 

„Łódzkie na plus” 

2019 realizowany 

przez Centrum 

OPUS, 

finansowanego ze 

środków 

Samorządu 

Województwa 

Łódzkiego oraz 

Programu 

Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na 

lata 2014 – 2020 

Obchody roku Stanisława Moniuszki w gminie Mokrsko: 
organizacja warsztatów moniuszkowskich dla młodzieży, 

konkurs na plakat propagujący twórczość Moniuszki, koncert 

pieśni Stanisława Moniuszki dla mieszkańców gminy Mokrsko, 

quiz wiedzy o kompozytorze. 
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Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Ministerstwo 

Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek”,  

w ramach którego każdy trzylatek, który zgłosił się do 

biblioteki, otrzymał wyprawkę czytelniczą. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

Fundacja 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Informacyjnego 

we współpracy  

z niemiecką 

fundacją Deutsche 

Telekom Stiftung 

Realizacja na terenie gminy pilotażowego projektu „Para-buch! 

Książka w ruch!”, w ramach którego dla dzieci  

w weku 3-10 lat organizowane były spotkania z literaturą 

popularnonaukową, połączone z działaniami edukacyjnymi  

i animacyjnymi. Biblioteka znalazła się wśród 100 bibliotek z 5 

województw, które wzięły udział w projekcie. 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Komornikach, 

Zespół Szkoły  

i Przedszkola  

w Krzyworzece 

Ministerstwo 

Sportu  

i Turystyki 

Realizacja programu ,,Szkolny Klub Sportowy” którego celem 

jest upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia oraz 

zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do 

rozwoju ich talentu. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku,  

świetlice wiejskie, 

sekcja szachowa, 

zespoły ludowe,  

koła gospodyń 

wiejskich,  

orkiestry dęte, 

organizacje 

pozarządowe, 

sołectwa 

Środki własne Organizacja zajęć, spotkań tematycznych, spotkań autorskich, 

wieczorów poezji, przeglądów talentów, imprez związanych  

z kultywacją tradycji i uroczystościami cyklicznymi m.in. 

Przegląd Twórczości Własnej, zajęcia Zumby, Mikołajkowy 

Turniej Szachowy, widowisko walentynkowe „W zakamarkach 

pamięci…”. 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Mokrsku 

Środki własne Integracyjne, cykliczne imprezy dla uczestników, rodzin 

ośrodka, społeczności lokalnej, np. bale karnawałowe, 

walentynkowe, spotkania świąteczne – wielkanocne  
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i bożonarodzeniowe. Wystawy prac rękodzielniczych, 

przeglądy twórczości artystycznych. 

Kluby sportowe na 

terenie gminy 

Mokrsko 

Środki własne, 

Gmina Mokrsko 

Działalność klubów sportowych, rozgrywki w piłkę nożną, 

koszykówkę, imprezy rekreacyjne. 

Realizacja 8 projektów w ramach otwartego konkursu ofert 

Wójta Gminy Mokrsko na realizację zadania w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

1. Ludowy Zespół Sportowego w Krzyworzece - „Z Podwórka 

na Stadion” 

2. Stowarzyszenie KoK – Książka oraz Kawa - „Zawsze 

aktywni 2019” 

3. Klub Sportowy „Sparta” Mokrsko - „W zdrowym ciele 

zdrowy duch” 

4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej - 

„Akademia Piłkarska Szansa” 

5. Międzyszkolne Gminne Towarzystwo Sportowe „MOGRE” 

- „Ze szkoły na stadion 2019- Etap siódmy” 

6. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko - 

„Gmina Mokrsko – Zdrowy sport 2019” 

7. Klub Sportowy Ożarów - „Gmina Mokrsko na sportowo” 

8. Klub Sportowy FENIKS w Komornikach - „Komorniki na 

sportowo” 

Klub Sportowy 

Sparta Mokrsko, 

Międzyszkolne 

Gminne 

Towarzystwo 

Sportowe MOGRE  

w Mokrsku 

Ministerstwo 

Sportu  

i Turystyki 

(Program KLUB) 

Dofinansowanie na prowadzenie działalności klubów. Klub 

MOGRE prowadził zajęcia sportowe dla roczników 2009  

i starsi, natomiast klub Sparta dla roczników 2010-2013.  

W zajęciach brali udział uczestnicy z terenu gminy Mokrsko  

i gminy Skomlin. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Mokrsku 

Środki własne Uroczystości związane ze 110-leciem powstania jednostki,  

w ramach których zorganizowano część oficjalną oraz festyn dla 

mieszkańców. Budowa pomnika na miejscowym cmentarzu 

nawiązującego do rocznicy. 
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Ochotnicza Straż 

Pożarna w Ożarowie, 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Słupsku 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

Zakup instrumentów na potrzeby orkiestry dętej (trąbka, 

saksofon, klarnet). 

Ochotnicze straże 

pożarne na terenie 

gminy Mokrsko 

Środki własne, 

środki zewnętrzne 

Zawody sportowo-pożarnicze skierowane do członków 

jednostek oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Turniej wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży. 

Parafialne obchody Dnia Strażaka. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży połączone z pokazem wozu 

strażackiego oraz sprzętu, m.in. w Mokrsku, Komornikach, 

Ożarowie i w Chotowie. 

Pokazy szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, organizowane przez ratowników  

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach w świetlicach 

wiejskich i szkołach, także poza terenem gminy Mokrsko. 

Udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrsku  

w międzynarodowych Maltańsko-Strażackich Manewrach 

Ratowniczych w miejscowości Tresna k. Żywca, który to był 

nagrodą w ogólnopolskim konkursie fotograficznym 

organizowanym przez Fundację ORLEN-DAR SERCA. 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zakup sprzętu  

i wyposażenia dla druhów, w tym sprzętu do organizacji szkoleń 

z pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in. z WFOŚiGW  

w Łodzi, z Urzędu Marszałkowskiego WŁ, z MSWiA,  

z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników, z KSRG). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Operacje typu 

„Inwestycje 

w obiekty 

pełniące funkcje 

kulturalne” 

w ramach 

Programu 

Rozwoju 

Utworzenie samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury  

w Ożarowie, z siedzibą w przebudowanym Domu Ludowo-

Strażackim w Ożarowie. 
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Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014-2020, środki 

własne 

II.2.4. Zwiększenie aktywności 

mieszkańców w życiu 

społecznym i gospodarczym 

gminy 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Efektem realizacji projektu „Modelowo w Mokrsku” jest 

rozszerzenie wachlarza form konsultacji społecznych. Obok 

zebrań wiejskich pojawiły się także: możliwość zbierania opinii  

i propozycji na piśmie, warsztaty, wysłuchania publiczne, 

spotkania otwarte, forum dyskusyjne. W roku sprawozdawczym 

1 raz przeprowadzono konsultacje społeczne (z organizacjami 

pozarządowymi). 

Urząd Gminy 

Mokrsko, Gminna 

Biblioteka Publiczna 

w Mokrsku 

Centrum Promocji                      

i Rozwoju 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

OPUS w Łodzi 

Organizacja spotkań doradczych dla organizacji 

pozarządowych ze specjalistami z Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi. 

Stowarzyszenie 

Książka oraz Kawa, 

Gminna Biblioteka 

Publiczna  

w Mokrsku 

MIKROGRANTY 

„OWES NA 

LEPSZY START 

– REGION. 

Edycja 2019” 

Wzmocnienie organizacji Stowarzyszenie Książka oraz Kawa 

poprzez zakup wyposażenia oraz cykl szkoleń i wyjazdów 

studyjnych, mających na celu zbudowanie silnej i świadomej 

organizacji działającej w sferze kulturalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem kultury i tradycji regionalnej. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Mokrsku, 

Fundacja RAZEM, 

firma Edukacja 

Waldemar 

Lewkowicz 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny  

Realizacja projektów, w ramach których mieszkańcy gminy 

korzystają z doradztwa zawodowego i psychologicznego, 

szkolenia zawodowego i stażu. 
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Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Mokrsku 

Środki własne Działalność instytucji skierowana do osób niepełnosprawnych, 

mająca na celu rozwijanie talentów i nabywanie nowych 

umiejętności przez uczestników zajęć warsztatowych. 

 

W 2019 r., w porównaniu do roku poprzedniego, nie zmieniła się liczba organizacji na terenie gminy. Dzięki efektom realizacji projektu „Modelowo  

w Mokrsku” stworzono nowe możliwości wsparcia działających organizacji, z którego chętnie korzystają.  

W grudniu 2019 r. utworzona została nowa instytucja kultury – Dom Kultury w Ożarowie, której celem będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych 

mieszkańców w różnym wieku. 

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

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

kultywowania lokalnych tradycji. W 2019 r., w porównaniu do roku poprzedniego, nie zmieniła się liczba zespołów folklorystycznych.  

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

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

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

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

podejmowane przez samorząd, placówki oświatowe i społeczno-kulturalne, ale także organizacje społeczne, sołectwa. 

 

III. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko   

III.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2019 
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III.1.1. Zagospodarowanie terenów 

niewykorzystanych, 

niezagospodarowanych  

na miejsca rekreacji dla 

różnych grup wiekowych 

mieszkańców  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki Unii 

Europejskiej 

w ramach 

działania: 

Wsparcie dla 

rozwoju 

lokalnego 

w ramach 

inicjatywy 

LEADER 

Programu 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na 

lata 2014-2020; 

pozyskane za 

pośrednictwem 

LGD „Ziemia 

Wieluńsko-

Sieradzka” 

Budowa placu zabaw na Brzezinach. 

Sołectwo Brzeziny, 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

w Mokrsku 

Program 

Mikrogranty 

„Łódzkie na 

plus” 2019 

realizowany 

przez Centrum 

OPUS, 

finansowanego 

ze środków 

Samorządu 

Województwa 

Łódzkiego oraz 

Programu 

Fundusz 

Realizacja projektu „Małe jest ważne” skierowanego do 

mieszkańców sołectwa Brzeziny, w ramach którego powstała 

altanka rekreacyjna. 
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Inicjatyw 

Obywatelskich 

na lata 2014 – 

2020 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na Mątewkach, w skład 

którego wejdą boisko, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna 

(zakup urządzeń). 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Słupsku, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

W ramach 

działania 

„Wsparcie dla 

rozwoju 

lokalnego  

w ramach 

LEADER”, 

objętego PROW 

na lata 2014-

2020 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego i otrzymanie 

dofinansowania na realizację projektów „Budowa siłowni 

zewnętrznej w miejscowości Mątewki” oraz „Budowa placu 

zabaw w miejscowości Mątewki”. 

Realizacja zaplanowana na 2020 r. 

III.1.2. Rewitalizacja parków 

wiejskich w miejscowościach 

Mokrsko i Chotów wraz  

z budynkami podworskimi  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcie 

obumarłych gałęzi i konarów na 66 szt. drzew w parkach 

dworskich w Mokrsku i w Chotowie. 

III.1.3. Poprawa estetyki wsi, 

domostw wraz  

z ich otoczeniem  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Wykaszanie rowów przydrożnych na terenie gminy Mokrsko. 

 

Klub Sportowy 

Sparta Mokrsko 

Środki własne Wykoszenie nasypu wzdłuż ścieżki rowerowej przylegającej do 

boiska sportowego oraz nasypu wzdłuż drogi powiatowej  

w Mokrsku. 

Urząd Gminy 

Mokrsko, Świetlica 

Wiejska  

w Komornikach 

Środki własne 

(Fundusz 

Sołecki) 

Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej  

w Komornikach poprzez nowe nasadzenia. 
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Instytucje gminne, 

organizacje 

pozarządowe, rady 

sołeckie 

Środki własne Dbanie o miejsca publiczne, wykaszanie, porządkowanie 

terenów. 

III.1.4. Edukacja społeczna  

i promowanie zachowań 

chroniących środowisko  

i przestrzeń gminy  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

- Podpisanie porozumienia o współpracy Gminy Mokrsko  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi z zakresie realizacji Programu Priorytetowego 

„Czyste powietrze”. Gmina Mokrsko jest jedną z gmin, które 

bezpośrednio przyjmują wnioski od potencjalnych 

beneficjentów. 

Placówki oświatowe 

na terenie gminy 

Środki własne Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

 

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

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

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

na celu poprawę estetyki miejscowości oraz promocję zachowań chroniących środowisko i wspólną przestrzeń. 

 

III.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło 

finansowania 

Stan – zaawansowanie 

2019 
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III.2.1. Budowa i modernizacja 

systemu wodno-

kanalizacyjnego wraz  

z budową oczyszczalni  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Europejski 

Fundusz Rozwoju 

Regionalnego  

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Łódzkiego na lata 

2014-2020, środki 

własne 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania 

„Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko – 

Etap III”, który otrzymał dofinansowanie. Realizację 

zaplanowano na lata 2020-2023. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie 

gminy Mokrsko (wymiana pomp głębinowych SUW Ożarów, 

remonty przyłączy wodociągowych, wymiany hydrantów, 

wymiana stolarki okiennej w SUW Ożarów). 

Opracowanie projektu zamiennego odcinka sieci kanalizacji 

sanitarnej w Krzyworzece. 

III.2.2. Rozbudowa i przebudowa 

dróg gminnych  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Fundusz Dróg 

Samorządowych, 

środki własne 

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych na realizację zadań 

„Przebudowa drogi gminnej nr 117054E w miejscowości 

Krzyworzeka” i „Przebudowa drogi gminnej nr 117063E  

w miejscowości Mokrsko”, które to otrzymały dofinansowanie. 

Realizację zaplanowano na lata 2020-2022. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Pomoc finansowa 

jednostkom 

samorządu 

terytorialnego 

województwa 

łódzkiego 

w formie dotacji 

celowej, 

przeznaczonej na 

dofinansowanie 

zadań własnych 

gminy w zakresie 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 117052E 

w miejscowości Chotów”. 

 

Realizacja zadania „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 

117106E w miejscowości Słupsko”. 

 

Realizacja zadania „Budowa chodnika w miejscowości 

Komorniki”. 
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realizacji małych 

projektów 

lokalnych 

realizowanych na 

terenach 

wiejskich (tzw. 

granty sołeckie), 

środki własne  

(w tym Fundusz 

Sołecki) 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne  Bieżąca naprawa dróg, utrzymanie porządku na poboczach, 

znakowanie dróg. 

 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Naprawa pęknięć na drodze w miejscowości Brzeziny oraz 

poprawa poboczy leżących przy tej drodze. 

 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę na Majorat 

(Krzyworzeka I). Remont drogi destruktem asfaltowym. 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu  

w sołectwie Krzyworzeka II (wraz z wykonaniem dokumentacji 

projektowej). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Zakup materiałów i remont drogi na Motylu oraz wykonanie 

dokumentacji projektowej. Zakup kruszywa na naprawę dróg 

szutrowych na terenie sołectwa Motyl Lipie w razie 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych typu powódź, ulewy, itp. 

Starostwo 

Powiatowe  

w  Wieluniu, Urząd 

Gminy Mokrsko 

Fundusz Dróg 

Samorządowych, 

środki własne 

Powiat Wieluński złożył wniosek aplikacyjny i otrzymał 

dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4510E Wieluń – Toplin w miejscowości Mokrsko”, 

w kosztach którego partycypować będzie Gmina Mokrsko. 

III.2.3. Modernizacja sieci 

melioracyjnych  

Gminna Spółka 

Wodna w Mokrsku 

Środki własne, 

Łódzki Urząd 

Roboty melioracyjne na rowach: 

a) Mokrsko II (Kośnik) – 1630 mb, 
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Wojewódzki, 

Gmina Mokrsko 

b) Chotów – 1770 mb, 

c) Krzyworzeka I – 950 mb, 

d) Ożarów – 1400 mb, 

e) Krzyworzeka I (Josiennik) – 700 mb, 

f) Komorniki – 1540 mb, 

g) Mokrsko II – 570 mb, 

h) Komorniki (Sadzawki) – 795 mb, 

i) Komorniki (Jeziorko) – 1350 mb, 

j) Słupsko – 2170 mb, 

k) Mokrsko I – 190 mb. 

 

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

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

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

Według danych uzyskanych od Gminnej Spółki Wodnej w Mokrsku w 2019 r. wykonano roboty konserwacyjne na łącznej długości rowów 13 065 mb, 

co stanowi zdecydowany wzrost w porównaniu do roku ubiegłego (3928 mb w 2018 r.) i lat wcześniejszych (4315 mb w 2017 r., 3000 mb w 2016 r. oraz 3000 

mb w 2015 r.). 

 

III.3.Budowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

Zadanie 

strategiczne 

Tytuł zadania Instytucja 

odpowiedzialna  

za realizację 

Źródło finansowania Stan – zaawansowanie 

2019 

 

III.3.1. Rozbudowa i przebudowa 

obiektów  użyteczności 

publicznej  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Mokrsku (wymiana drzwi, remont pomieszczenia). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Remont budynku dawnego dworku w Mokrsku (wykonanie 

projektu wymiany okien, przebudowa wejścia, remont 

jednego z pomieszczeń). 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki), 

Krajowy System 

Ratowniczo-Gaśniczy 

Remont i rozbudowa części bojowej budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ożarowie. 
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Urząd Gminy 

Mokrsko 

Operacja typu 

„Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje 

kulturalne” w ramach 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Realizacja projektu „Przebudowa budynku Domu Ludowo-

Strażackiego w Ożarowie na potrzeby domu kultury”, na którą 

dofinansowanie pozyskano w 2018 r. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Komornikach, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki Unii 

Europejskiej w ramach 

działania: Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy 

LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014-2020; pozyskane 

za pośrednictwem 

LGD „Ziemia 

Wieluńsko-Sieradzka” 

Realizacja projektu „Termomodernizacja budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na potrzeby 

świetlicy wiejskiej”, na którą dofinansowanie pozyskano  

w 2018 r. 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Komornikach, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji, Gmina 

Mokrsko (w tym 

Fundusz Sołecki) 

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Komornikach (remont wozowni, ocieplenie części bojowej 

oraz zakup i montaż rynien). 

III.3.2. Budowa kompleksów 

boisk wielofunkcyjnych 

Urząd Gminy 

Mokrsko, Klub 

Sportowy Feniks  

w Komornikach 

Środki własne 

(Fundusz Sołecki) 

Zakup trybun jednorzędowych na boisko w Komornikach. 

Klub Sportowy 

Sparta Mokrsko 

Budżet Gminy 

(Fundusz Sołecki) 

Zakup piłkochwytów 30m x 5m oraz samodzielny montaż. 

III.3.3. Rozwój bazy lokalowej 

dla kultury  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Operacja typu 

„Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje 

kulturalne” w ramach 

Realizacja projektu „Przebudowa budynku Domu Ludowo-

Strażackiego w Ożarowie na potrzeby domu kultury”, na którą 

dofinansowanie pozyskano w 2018 r. 
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Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Komornikach, 

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki Unii 

Europejskiej w ramach 

działania: Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy 

LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014-2020; pozyskane 

za pośrednictwem 

LGD „Ziemia 

Wieluńsko-Sieradzka” 

Realizacja projektu „Termomodernizacja budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach na potrzeby 

świetlicy wiejskiej”, na którą dofinansowanie pozyskano  

w 2018 r. 

III.3.4. Budowa lub przebudowa 

mieszkań socjalnych  

Urząd Gminy 

Mokrsko 

Środki własne Remont dwóch lokali w Mokrsku, które oddano do użytku. 

 

W 2019 r. przebudowie lub remontowi poddano 4 budynki użyteczności publicznej, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (2 w 2018 

r.). Większość prac stanowi kontynuację prac podjętych w latach wcześniejszych i finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W przeciwieństwie do lat 

wcześniejszych podjęto działania związane z rozwojem bazy lokalowej dla kultury, które to swój finał znalazły w 2019 r. Dzięki realizacji jednego z projektów 

inwestycyjnych powstała nowa instytucja kultury na terenie gminy Mokrsko. Remontowi poddano także dwa lokale, będące mieszkaniami socjalnymi.
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Podsumowanie 

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

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

do zrównoważonego rozwoju. Przedstawia wykonane działania i zrealizowane projekty w 2019 

roku, które często 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 naszym terenie oraz instytucje spoza 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie raportu:  

Natalia Zwierz 

Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 

Urząd Gminy Mokrsko 


