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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. 

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 5 349 mieszkańców, z czego 2 669 

tj.49,90 % stanowią kobiety, a 2 680 tj. 50,10 % mężczyźni. W porównaniu do roku  2019, gdzie zameldowanych 

było na pobyt stały 5 378 osób, w tym 2 668 tj. 49,61 %  kobiet  i 2 710 tj. 50,39 % mężczyzn, liczba mieszkańców 

zmalała o 0,54 %. 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 2020 

roku zarejestrowano 122 zameldowania. Ilość zameldowań spoza gminy to 38 osób natomiast wymeldowań z 

pobytu stałego 150. Na pobyt czasowy zameldowano 31 osób w tym 11 cudzoziemców.  

Wymeldowało się 7 osób z pobytu czasowego. Na przestrzeni roku zmniejszyła się liczba zameldowań na pobyt 

stały i czasowy w tym również cudzoziemców.  

W wieku produkcyjnym odnotowano 3 247 mieszkańców gminy Mokrsko, w wieku przedprodukcyjnym 1 083, 

a 1 019 osoby w wieku poprodukcyjnym. 

Mieszkańcy gminy Mokrsko zawarli w 2020 roku 26 małżeństw w tym 2 śluby cywilne. W 2020 roku urodziło się 

49 dzieci, w tym 27 dziewczynek i 22 chłopców.  W stosunku do roku 2019 gdzie odnotowano 54 urodzenia, 

nastąpił spadek urodzeń o 9,26 % . Zarejestrowano 77 zgonów. Główną przyczyną zgonów w gminie Mokrsko 

były choroby układu krążenia, nowotworowe i układu oddechowego oraz Covid 19. Jest to więcej od wartości 

średniej dla województwa łódzkiego oraz wartości średniej dla kraju. 
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III INFORMACJE FINANSOWE 

Stan finansów gminy 

Wyszczególnienie plan na  2020 rok 
wykonanie  za 2020 

rok 
plan na 2021 rok 

dochody ogółem  30 013 239,49 29 855 323,31 29 802 776,04 

majatkowe 2 362 643,84 2 355 916,09 2 063 400,00 

bieżące 27 650 595,65 27 499 407,22 27 739 376,04 

w tym: dotacje i subwencje 19 959 716,15 19 837 540,59 19 501 537,00 

dotacje rozwojowe 1 363 771,00 1 356 173,88 377 259,00 

środki z funduszy 1 147 688,84 1 148 738,84 1 671 141,00 

razem dochody z zewnątrz 22 471 175,99 22 342 453,31 21 549 937,00 

dochody własne 7 542 063,50 7 512 870,00 8 252 839,04 

wtym: PIT  3 157 635,00 3 067 603,00 3 193 715,00 

udział dochodów włanych w 
dochodach ogółem 

25,1% 25,2% 27,7% 

wydatki ogółem 29 948 269,49 28 394 786,05 30 082 776,04 

majątkowe 3 511 582,00 3 090 023,27 3 901 281,00 

bieżące 26 436 687,49 25 304 762,78 26 181 495,04 

udział wydatków 
majątkowych w wydatkach 

ogółem 

11,7% 10,9% 13,0% 

wynik budżetu 64 970,00 1 460 537,26 -280 000,00 

nadwyżka operacyjna 1 213 908,16 2 194 644,44 1 557 881,00 

kwota długu 10 013 785,11 10 004 618,47 10 743 601,53 

% zadłużenia do dochodów 
ogółem 

33,4% 33,5% 36,0% 

rozchody 794 786,42 794 465,57 837 259,24 

obsługa długu 360 000,00 250 685,17 270 000,00 

 

C. Wydatki - Działy 

Dział Opis 
% całości 

wydatków 
2020 

  OGÓŁEM 100,0% 28 394 786 

801 Oświata i wychowanie 30,6% 8 683 284 
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855 Rodzina 28,9% 8 207 822 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,1% 2 597 272 

750 Administracja publiczna 7,8% 2 213 895 

600 Transport i łączność 7,5% 2 134 911 

852 Pomoc społeczna 5,6% 1 579 194 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 
2,1% 587 530 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,7% 474 114 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1,5% 430 655 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,1% 305 321 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1,0% 270 434 

757 Obsługa długu publicznego 0,9% 250 685 

710 Działalność usługowa 0,7% 185 561 

758 Różne rozliczenia 0,5% 142 787 

926 Kultura fizyczna i sport 0,4% 116 170 

851 Ochrona zdrowia 0,3% 92 895 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,2% 65 500 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
0,2% 56 757 
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 Zbiorcze zestawienie wniosków zgłoszonych do realizacji w 2020r. Ze środków funduszu sołeckiego 

  

Realizacja 

Brzeziny 9 600,00 

1 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko 1 000,00 

2 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzeziny 8 600,00 

Chotów 30 556,00 

1 Przebudowa drogi gminnej nr 117052E w miejscowości Chotów 25 000,00 

2 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko 3 000,00 

3 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Domu Ludowo-Strażackiego w Chotowie 2 556,00 

Jasna Góra 19 053,07 

1 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko 7 053,07 

2 Budowa chodnika na cmentarz w Komornikach 12 000,00 

Komorniki 36 525,49 

1 Budowa chodnika na cmentarz w Komornikach wraz z oświetleniem 24 246,99 

2 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko 3 800,00 

3 Budowa terenu  rekreacyjnego przy obiekcie sportowym. 10 478,50 

Krzyworzeka I 30 907,36 

1 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko 3 091,00 

2 Naprawa drogi na Majorat destruktem asfaltowym 27 816,36 

Krzyworzeka II 29 363,49 
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1 
Budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II 

(wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej) 28 620,00 

2 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko 743,49 

Mątewki 12 414,67 

1 Budowa terenu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców sołectwa Mątewki, w skład 

którego wejdą boisko, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. 12 414,67 

Mokrsko I 43 086,28 

1 Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 1 500,00 

2 
Promocja gminy Mokrsko i kultywowanie historii i tradycji gminy poprzez organizowanie 

spotkań przez Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko. 1 982,99 

3 
Promowanie czytelnictwa na terenie gminy poprzez organizację przez Stowarzyszenie 

Książka oraz Kawa zajęć czytelniczych. 500,00 

4 
Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Koła Gospodyń Wiejskich w 

Mokrsku. 1 296,79 

5 Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Zespołu „Dworzanki” 1 500,00 

6 
Pielęgnacja i utrzymanie murawy i urządzeń sportowych na boisku gminnym przez Klub 

Sportowy „Sparta” 1 500,00 

7 Organizacja przez Klub Sportowy „Mogre” zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży 1 500,00 

8 Modernizacja budynku OSP Mokrsko. 20 000,00 

9 Modernizacja budynku Podworskiego (Dworku). 8 800,00 

10 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko. 4 306,50 

11 Remont miejsca pamięci (Pomnik przy kościele) w Mokrsku 200,00 

Mokrsko II 30 516,99 
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1 
Promocja gminy Mokrsko i kultywowanie historii i tradycji gminy poprzez organizowanie 

spotkań przez Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko. 954,99 

2 
Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Koła Gospodyń Wiejskich w 

Mokrsku. 1 000,00 

3 Upowszechnianie kultury i promocja gminy przez działalność Zespołu „Dworzanki” 1 000,00 

4 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko. 3 000,00 

5 Organizacja przez Klub Sportowy „Mogre” zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży 1 562,00 

6 Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 1 000,00 

7 Modernizacja budynku OSP Mokrsko. 12 000,00 

8 Remont miejsca pamięci (Pomnik przy kościele) w Mokrsku 10 000,00 

Motyl Lipie 11 237,78 

1 
Zakup materiałów i remont drogi na Motylu od posesji P. Sarna do przepustu oraz drogi od 

granic Komornik do wiaty 10 512,81 

2 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko. 724,97 

Ożarów 42 145,95 

1 Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej przy budynku szkoły w miejscowości Ożarów 37 835,30 

2 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko. 4 310,65 

Słupsko 20 346,27 

1 Remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz z chodnikiem 18 000,00 

2 Zakup sprzętu do robót drogowych na potrzeby Gminy Mokrsko. 2 346,27 
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IV . INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Gmina Mokrsko na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada prawo własności do 217,23 ha gruntów, 36 budynków i 1 

lokalu. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 2,13 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 nie uległ zmianom. 

Wpływy wynikające z użytkowania wieczystego wyniosły w 2020 r. 1.256,37 zł, z najmu i dzierżawy 91.386,81 zł.  

Szczegółowo stan gruntów będących w zasobie mienia komunalnego przedstawia się następująco: 

 

Mokrsko 

Grunty ogółem o pow. 45,66 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. 7,10 ha. W bezpośrednim zarządzie 38,66 ha, w wieczystym 

użytkowaniu 2,13 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. 

  

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 Ożarowie i Krzyworzece. Długość sieci wodociągowej 

wynosi – 91,71 km długość przyłączy 48,89 km, liczba przyłączy wynosi 1570 sztuki. Odcinki kanalizacji sanitarnej 

mają łączną długość 21,43 km, długość przyłączy 12,87 km, liczba przyłączy wynosi 483 sztuk. W skład mienia 

wchodzą również środki transportowe, których na dzień 31.12.2020 r. jest 24 sztuk, w tym 7 sztuk to samochody 

OSP a 17 sztuk to środki transportowe i urządzenia techniczne Urzędu Gminy.  
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Tabela: informacja o stanie mienia komunalnego 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mokrsko 
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1. 

Grunty ogółem 

/ha/ do których 

przysługuje 

gminie prawo 

własności 

217,23 217,23 - 205,85 - 3,97 2,13 5,28 

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

Działki budowlane - - - - - - - - 

Tereny 

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

Pozostałe 25,48 25,48 - 20,16 - 0,04 2,13 3,15 

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

Drogi 176,31 176,31 - 176,31  0 - - 
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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 - - - - 
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Długość w km 

sieci 
91,71 91,71 - 91,71 - - - - 

Długość w km 

przyłączy 
48,33 48,89 +0,56 48,89 - - -  

Kanalizacja 

sanitarna 
1 1 - 1 - - - - 

Długość w km 

sieci 
20,69 21,43 +0,74 21,43 - - - - 

Długość w km 

przyłączy 
12,58 12,87 +0,29 12,87 - - - - 

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 - 17 7 - - - 
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7. 

Dane dotyczące 

innych niż 

własność praw 

majątkowych,  

w tym w 

szczególności 

o ograniczonych 

prawach 

rzeczowych,  

użytkowaniu 

wieczystym, 

wierzytelnościach

,  

udziałach w 

spółkach, akcjach 

oraz o posiadaniu: 

        

 Posiadanie - - - - 

 Użytkowanie 0,02 0,02 - 0,02 

 

V INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

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.  

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 rozwoju. 

Stan na 2020 rok został przedstawiony w raporcie podanym do wiadomości publicznej 31 marca 2021 r. 
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(dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mokrsko). Przedstawia on wykonane działania i zrealizowane 

projekty w 2020 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 rad sołeckich, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

działających na terenie gminy. Dzięki temu  i pomimo  trudnej sytuacji pandemicznej na terenie całego kraju 

podjętych zostało wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano szereg ważnych zadań – w dużej mierze 

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – w ramach wszystkich trzech celów strategicznych: 

I. Atrakcyjna i przedsiębiorcza gmina Mokrsko, 

II. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo gminy Mokrsko, 

III. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko. 

Do istotniejszych zadań zrealizowanych w 2020 r. należą: 

1. Atrakcyjna i przedsiębiorcza gmina Mokrsko 

2. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w gminie 

Mokrsko. 

3. Wykreowanie i promocja produktów lokalnych, takich jak choćby Gminna Izba Tradycji i Pamięci 

w Mokrsku, Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie, działalność zespołów ludowych 

z terenu gminy. 

4. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki aktywnej, takich jak utrzymanie Trasy Rekreacyjnej Szlakiem 

Kolejki Wąskotorowej, budowa miejsc rekreacji na Mątewkach i na Brzezinach. 

I. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo gminy Mokrsko 

1. Remonty i doposażenie placówek oświatowych na terenie gminy (m.in. zakup sprzętu komputerowego 

w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”). 

2. Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych przez placówki oświatowo-kulturalne. 

3. Realizacja projektów kulturalnych i społecznych przez Dom Kultury w Ożarowie („A to Polska właśnie…”, 

„Bajkolandia”, „Zawirusowani na kulturę”, „Droga do gwiazd – wakacyjne warsztaty modelarskie”, 

„Odlotowe wakacje”) i Gminną Bibliotekę Publiczną w Mokrsku („Para-buch! Książka w ruch!”, „Mała 

książka – wielki człowiek”, „Zaplecze kultury 2020”, „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020”). 

4. Organizacja wydarzeń kulturalnych, takich jak Gminny Przegląd Kolęd w Ożarowie czy spotkania z okazji 

Dnia Kobiet. 

5. Realizacja projektu „Aktywna integracja szansą na nowy start” w ramach porozumienia pomiędzy 

Fundacją „Bezpieczna Przystań” z Wrocławia a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mokrsku, 

w ramach którego 70 osób skorzystało  z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, warsztatów, 

kursów i szkoleń zawodowych, staży i pośrednictwa pracy. 

6. Działania sportowe podejmowane przez animatorów na boisku Orlik, przez kluby sportowe z terenu 

gminy i placówki oświatowe. 

7. Działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 
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8. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. 

9. Realizacja działań w ramach Funduszu Sołeckiego. 

II. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko 

1. Budowa miejsc rekreacji na Mątewkach i na Brzezinach. 

2. Rewitalizacja parku wiejskiego w Mokrsku wraz z budynkiem podworskim. 

3. Promowanie zachowań chroniących środowisko i przestrzeń gminy (m.in. akcja „Sprzątanie świata”). 

4. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie 

realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. 

5. Budowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego (realizacja zadania „Budowa systemu 

oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – Etap III”, modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na 

terenie gminy). 

6. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (przebudowa drogi gminnej nr 117054E w miejscowości 

Krzyworzeka, przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Wieluń-Toplin w miejscowości Mokrsko, 

przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Komorniki, budowa chodnika po stronie wschodniej oraz 

pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka II, przebudowa drogi gminnej nr 117052E w miejscowości 

Chotów, remont drogi w miejscowości Krzyworzeka (Majorat), budowa chodnika na cmentarz 

w Komornikach, remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz z chodnikiem, przebudowa drogi 

wewnętrznej dojazdowej do Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie i budowa chodnika przy budynku 

szkoły, zakup materiałów i remont drogi na Motylu, przebudowa 5 odcinków dróg wewnętrznych 

dojazdowych:  

4 w Komornikach do posesji, 1 w Mokrsku do poczty i budynku podworskiego, bieżąca naprawa dróg, 

utrzymanie porządku na poboczach, zakup sprzętu drogowego, wykonanie dokumentacji projektowej 

dla przebudowy drogi gminnej w Krzyworzece Majorat i przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Krzyworzeka – budowa chodnika). 

7. Montaż hybrydowego oświetlenia drogowego OZE w miejscowości Komorniki. 

8. Modernizacja sieci melioracyjnej w miejscowościach Jasna Góra, Komorniki, Chotów i Ożarów. 

9. Rozbudowa i przebudowa obiektów użyteczności publicznej (modernizacja budynku urzędu gminy, 

budynku podworskiego w Mokrsku, budynków OSP w Mokrsku, Ożarowie, Krzyworzece i Komornikach). 

Nie rozwiązano co prawda wszystkich problemów, ale przybliżono się do osiągnięcia wyznaczonych w Strategii 

celów. 

Planowanie przestrzenne 

Na terenie gminy Mokrsko w 2020 r. 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 2020 r. obowiązywały następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 
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a) 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, powiat wieluński, województwo łódzkie, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego nr 25 poz. 287 z dnia  6 lutego 2004 r., który utrzymuje w mocy ustalenia zmiany 

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 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 

planu 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. 

c) 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. 

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko – uchwała Nr 

XV/89/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 stycznia 2020 r., opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. poz. 2193. 

W roku 2020 trwała procedura związana ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko, zapoczątkowana uchwałą Rady Gminy Mokrsko Nr 

V/29/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko. 

Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

1) W zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się 18 lokali mieszkalnych w 10 budynkach. 8 spośród w/w 

lokali wyposażonych jest w instalacje c.o. Wszystkie lokale mieszkalne pozostają wynajęte na mocy 

umów najmu. W zasobie mieszkaniowym gminy nie znajdują się lokale socjalne. 

2) Stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalone są zarządzeniem Wójta Gminy Mokrsko Nr 20/2019 z dnia 

12 marca 2019 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. 

Nieruchomości gminne 

Gmina Mokrsko posiada prawo własności do 217,23 ha gruntów, 36 budynków i 1 lokalu. Z tego w użytkowaniu 

wieczystym znajduje się 2,13 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 589 działek. 

W 2020 r. stan mienia komunalnego  nie uległ zmianom. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
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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. 

Zadania przewidziane do realizacji posiadają zdefiniowany budżet fazy przed inwestycyjnej (projekty, pozwolenia 

na budowę, koncepcje). 

Stacje uzdatniania wody w Mokrsku i Ożarowie wymagają modernizacji. Ze względu na stan techniczny rurociągi 

technologiczne i odżelaziacze wymagają wymiany. 

 

W ramach modernizacji systemu wod-kan w gminie w roku 2020 wykonano m. in.: 

- zamontowano nową pompę głębinową w studni nr 1 na stacji uzdatniania wody w Mokrsku na kwotę 20.219,01 

zł, 

- wymieniono złoże filtracyjne w odżelaziaczach na stacji uzdatniania wody w Mokrsku na kwotę: 6.285,10 zł 

- przystosowano instalację elektryczną na stacji uzdatniania wody w Mokrsku do awaryjnego zasilania agregatem 

prądotwórczym na kwotę: 4.428,00 zł, 
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- wykonano remonty pomp drugiego stopnia na stacji uzdatniania wody w Ożarowie na kwotę: 5.842,50 zł, 

- opracowano analizy ryzyka ujęć wody w Mokrsku i Ożarowie na kwotę: 10.420,00 zł 

Ponadto w ramach inwestycji gminnych firma Stalbudom Sp. z o.o. z Warszawy zamontowała w oczyszczalni 

ścieków w Mokrsku prasę talerzowo-śrubową do odwadniania osadów ściekowych. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2021 - 2032 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2021 – 2032 został 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Mokrsko Nr XXII/130/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2021 – 2032. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2021 - 2032  nie 

wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a jej nadrzędnym celem jest 

usunięcie, do końca 2032 r., wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i wyeliminowanie potencjalnego 

zagrożenia azbestem dla zdrowia ludzi. Wykonanie założeń dokumentu nie wiąże się z realizacją przedsięwzięć 

wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839). W związku z powyższym Wójt Gminy 

Mokrsko po opracowaniu projektu programu wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wyrażenie zgody na 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2021 - 2032 . 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 30 czerwca 2020 r. (znak WSI.410.9.2020.AK) 

oraz Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 6 lipca 2020 r. (znak: 

ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.257.2020.AM) stwierdzili, iż projekt dokumentu nie wyznacza ram dla realizacji 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, więc nie został spełniony warunek 

kwalifikujący Program do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko (art. 46 i 47 ustawy ooś). 

Wobec powyższego podjęto decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 

2021 - 2032”. 

W „Programie” przyjęto zasadę realizacji zadań, które służą zmniejszeniu ilości występowania azbestu i wyrobów 

azbestowych oraz służą zmniejszeniu narażenia zdrowia ludzi na pył azbestowy. Jest to kierunek działań zgodny 

z wymogami prawa polskiego i Unii Europejskiej.  

„Program...” określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów. 

 

 

 

Realizacja uchwał rady gminy dotyczących programu ochrony środowiska 

Uchwała nr XVII/102/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia 
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polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Mokrsko na lata 2020 - 2032 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 

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. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 r. poz. 1396 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 2018 r. poz. 362), 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. 

Uchwałę wdrożono do realizacji. 

Zgodnie z podjętą uchwałą zrealizowano zadanie: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Mokrsko w roku 2020”. 

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 58,280 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowita wartość 

zadania: 24.695,91 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

wyniosła: 21.290,00 zł. Zadaniem objęto 28 posesji na terenie gminy. 

 

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 celem głównym jest realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020.  
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Środki na realizację założeń ujętych w Planie pochodzą rokrocznie z budżetu Gminy oraz ze źródeł zewnętrznych. 

W 2020 r. podjęto działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych Planu, m.in. zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie poziomu niskiej emisji pochodzącej z gospodarstw 

domowych, edukacja ekologiczna mieszkańców: 

realizacja projektu „Montaż hybrydowego oświetlenia drogowego OZE w miejscowości Komorniki, gmina 

Mokrsko”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

w wyniku którego powstało 9 słupów oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych; 

realizacja zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w roku 

2020”, w wyniku którego unieszkodliwione zostały odpady niebezpieczne zawierające azbest poprzez 

składowanie w ilości 58,280 Mg, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi; 

rozbudowa i przebudowa obiektów użyteczności publicznej (modernizacja budynku urzędu gminy, budynku 

podworskiego w Mokrsku, budynków OSP w Mokrsku, Ożarowie, Krzyworzece i Komornikach); 

rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (przebudowa drogi gminnej nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka, 

przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Wieluń-Toplin w miejscowości Mokrsko, przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Komorniki, budowa chodnika po stronie wschodniej oraz pokrycie rowu w sołectwie Krzyworzeka 

II, przebudowa drogi gminnej nr 117052E w miejscowości Chotów, remont drogi w miejscowości Krzyworzeka 

(Majorat), budowa chodnika na cmentarz w Komornikach, remont drogi gminnej w miejscowości Słupsko wraz z 

chodnikiem, przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie I budowa 

chodnika przy budynku szkoły, zakup materiałów i remont drogi na Motylu, przebudowa 5 odcinków dróg 

wewnętrznych dojazdowych: 4 w Komornikach do posesji, 1 w Mokrsku do poczty i budynku podworskiego, 

bieżąca naprawa dróg, utrzymanie porządku na poboczach, zakup sprzętu drogowego, wykonanie dokumentacji 

projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Krzyworzece Majorat i przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Krzyworzeka – budowa chodnika); 

współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z zakresie realizacji 

Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, dzięki czemu Gmina Mokrsko jest jedną z gmin, które 

bezpośrednio przyjmują wnioski od potencjalnych beneficjentów; 

działania z zakresu edukacji ekologicznej podejmowane przez placówki oświatowo-kulturalne z terenu gminy. 

Organizowane były lekcje, zajęcia warsztatowe, pogadanki, konkursy, wyjazdy z zakresu ekologii. 

Przeprowadzono ponadto akcję „Sprzątanie świata”; 

udział pracowników Urzędu Gminy Mokrsko i mieszkańców w projekcie „Termomodernizacja – to się opłaca”, 

realizowanego przez Fundację Ziemia i Ludzie, w ramach którego zorganizowano szkolenie „Kompleksowa 

termomodernizacja domów jednorodzinnych – korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe”. 

 

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. 
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W dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano możliwości jego poprawy 

na terenie gminy Mokrsko z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji. 

Są to: 

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza, 

2) Gospodarowanie wodami, 

3) Gleby, 

4) Zasoby geologiczne, 

5) Zasoby przyrodnicze, 

6) Zagrożenia hałasem, 

7) Pola elektromagnetyczne, 

8) Gospodarka wodno-ściekowa, 

9) Gospodarka odpadami oraz zapobieganie powstawaniu odpadów, 

10) 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. 

 

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 



23 

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 

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 funkcjonował w oparciu 

o następujące podstawy prawne: 

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

- uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

- uchwała Nr XIX/115/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 czerwca 2020 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 XIX/117/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

- uchwała nr XIX/116/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
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- 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 V/26/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Mokrsko, 

- uchwała Nr XVII/100/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko 

- uchwała nr XVIII/110/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XVII/100/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Mokrsko 

- uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, 

- uchwała nr XVII/101/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- 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. 

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mokrsko na lata  

2013-2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVII/223/13 Rady Gminy Mokrsko z dnia  

8 sierpnia 2013 roku. 

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. 

Polityka społeczna gminy Mokrsko realizowana jest w sposób ciągły i ma na celu zapewnienie harmonijnej 

egzystencji społeczności lokalnej. Wyznacza standardy i osiąga adekwatne szczeble wykonania poprzez 

świadczenie zadań z zakresu pomocy społecznej. Priorytetem jest jednostka ludzka oraz właściwe 

funkcjonowanie najmniejszej komórki społecznej jaką jest rodzina z uwzględnieniem i poszanowaniem wszelkich 

praw człowieka. Rozwiązanie istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym I długofalowym, dlatego 

też celowe strategiczne podejście do sfery polityki społecznej, również na poziomie lokalnym. Realizacją na 

poziomie lokalnym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku, który opracowuje Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mokrsko. Głównym priorytetem jest dążenie do zniwelowania 

bezrobocia oraz zahamowanie procesu marginalizacji najuboższych warstw społecznych. Działania realizowane 

są przy wsparciu rodzin patologicznych oraz poprzez prowadzenie profilaktyki dla kręgu osób narażonych na 
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możliwość uzależnień. Działania skierowane są na aktywizację osób korzystających z usług pomocy społecznej na 

ich dążenie do ponownego usamodzielnienie się. 

 

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na terenie gminy Mokrsko bardzo prężnie działa Środowiskowy Dom Samopomocy. Dom jest placówką pobytu 

dziennego dla osób niepełnosprawnych, funkcjonującą na terenie Gminy Mokrsko od 1997 roku. Środowiskowy 

Dom Samopomocy obejmuje zasięgiem 2 gminy: Mokrsko i Skomlin. Obecnie w ŚDS przebywa 34 osoby, jest to 

dom typu ABC, w podziale na kategorie uczestników: A  dla osób przewlekle psychicznie chorych  4 osoby,  B dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną 28 osób, C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych 2 osoby. 

1) Ogólna charakterystyka grupy uczestników  

Większość uczestników ŚDS w Mokrsku to osoby w średnim wieku. Najstarszy  uczestnik  ma 66 lat, najmłodszy 

21 lat. 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 36 osób (1 osoba zrezygnowała ze 

względu na pogarszający się stan zdrowia, 1 osoba została umieszczona w DPS , na te miejsca zostały przyjęte 

2 nowe osoby).  

d). 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: 273,54m2 

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. 

2) 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 , e-recept , teleporad. 

-Trening ekonomiczny- nauka dysponowania własnymi pieniędzmi, planowania wydatków, wizyty w sklepie. 

- Trening kulinarny- nauka przygotowywania prostych posiłków, napoi, sporządzania jadłospisów. Zapoznanie się 

z obsługą urządzeń domowych zgodnie z zasadami BHP. Z powodu wprowadzonych restrykcji spowodowanych 

pandemią COVID- trening kulinarny został wstrzymany. 
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- 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- wsparcie psychologiczne , pomoc w rozwiazywaniu problemów uczestników, 

współpraca z rodziną. 

Z powodu zawieszenia działalności Środowiskowych Domów Samopomocy spowodowanej  pandemią COVID-19 

w dniach od 12.03.2020 do 25.05.2020 r nie prowadziliśmy zajęć, w tym czasie pracownicy pełnili dyżury, 

utrzymywali stały telefoniczny kontakt z podopiecznymi (wsparcie psychologiczne , rozmowy , pomoc w realizacji 

e-recept, teleporad, dowóz zakupów itp.) 

3) Informacje finansowe: 

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

z zasadami finansowania ustalanymi przez Wojewodę – kwota dotacji na działalność bieżącą w 2020 roku to 

725 790,00 zł 

b). Dodatkowe dotacje: W 2021 r. wystąpiliśmy o dodatkowe środki  

- w ramach programu „Za życiem”. Otrzymaliśmy kwotę 55 729,50 zł. Kwota została wykorzystana w całości, m.in. 

na dodatkowe zajęcia dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną, pokrycie części kosztów zatrudnienia 

psychologa  i pedagoga.  

- Dodatkowa dotacja na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników była to kwota 12 676,19 zł. Odpłatność 

co miesiąc jest przekazywana do Urzędu Gminy. 

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii: 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w oparciu o program działalności oraz roczne plany pracy 

akceptowane przez Wojewodę Łódzkiego oraz Wójta Gminy Mokrsko.  

Z wykonania planu składane są stosowne sprawozdania merytoryczne i finansowe do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi i do Urzędu Gminy w Mokrsku. 

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi: 

- Urząd Gminy w Mokrsku i Skomlinie, 
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-Starostwo Powiatowe w Wieluniu, 

-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Mokrsku i Skomlinie, 

-Biblioteka Publiczna w Mokrsku, 

-Biblioteka Miejska w Wieluniu, 

-Koło Gospodyń wiejskich w Mokrsku, 

- Izbą Pamięci Historii Wsi Mokrsko, 

- PFRON, PCPR, 

- Placówki oświatowe, 

- Placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym ( WTZ,DPS,ŚDS, Szkoła Specjalna w Wieluniu). 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

Ustawa o wspieraniu rodziny 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 wspierania rodziny. Roku.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku opracował Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, 

który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mokrsko XI/61/19 z dnia 26 września 2019 roku.  

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku zatrudniony jest 1 asystent rodziny. Działaniami asystenta 

objętych było średnio 15 rodzin z terenu gminy Mokrsko. Praca asystenta koncentrowała się głównie na 

poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których są dzieci. Głównym celem pracy z rodziną 

było podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny i umiejętności prowadzenia gospodarstwa 

domowego, utrzymania w czystości mieszkania, zarządzania budżetem domowym, współpracy ze szkołą, 

pedagogiem, kuratorem, służbą zdrowia oraz radzenia sobie z bieżącymi problemami, pomoc w terminowym 

realizowaniu spraw urzędowych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia i 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej. 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa. Ofiary przemocy mogą uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia; 

b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci 

- na terenie gminy działają trzy świetlice : Świetlica Wiejska w Komornikach, Chotowie i Słupsku, do której w 2020 

r. ze względu na obostrzenia  związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  uczęszczało – 74 dzieci.  

Natomiast do Domu Kultury w Ożarowie w 2020 r. uczęszczało – 71 dzieci. 

4. finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny  
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b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2 „Rodzina wspierająca, przy 

współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:  

1) opiece i wychowaniu dziecka; 

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych”. 

Ponoszonych przez rodziny wspierające – w 2020 r. nie było rodzin wspierających; 

5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

W 2020 roku gmina Mokrsko w ramach kosztów za pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych i domach dziecka 

poniosła ogółem koszty w kwocie 32 271,85 zł, w tym: w ramach kosztów za pobyt małoletnich w  odzinach 

zastępczych -  4 553,24 zł,  

a w ramach kosztów za pobyt małoletnich w domach dziecka  -  27 718,61 zł. 

Główne przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to: 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i niezaradność życiowa, 

- alkoholizm rodziców (lub jednego z nich), 

- przemoc fizyczna i psychiczna względem członków rodziny, 

- choroby. 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo instytucjonalnej pieczy zastępczej gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednie wydatki. 

        Jednym z głównych świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku  jest 

praca socjalna świadczona na rzecz osób i rodzin w celu wzmocnienia ich kompetencji społecznych oraz poprawę 

funkcjonowania w środowisku lokalnym. Prowadzona jest do zwiększenia aktywności i samodzielności klientów 

GOPS oraz społeczności lokalnych. Krąg odbiorców jest szeroki, gdyż praca socjalna świadczona jest niezależnie 

od sytuacji dochodowej rodziny, a pomoc taką otrzymuje każda rodzina, która zgłasza takie potrzebę. 

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, 
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- 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. 

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: 
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- 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 alkoholui ich rodzin: 

- 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 realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2020 r. udzielił 

pomocy bez względu na rodzaj, źródło finansowania i formę dla 109 rodzin, o liczbie 299 osób w rodzinach. 

Najczęściej była przyznawana pomoc z powodu niepełnosprawności. Drugim ważnym powodem przyznawania 

pomocy było bezrobocie. Obok zapotrzebowania na pomoc pieniężną udzielana była w Ośrodku pomoc w formie 

niepieniężnej, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej.  

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba  rodzin 
 Liczba osób 

w rodzinach 

ubóstwo 21  49 
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bezrobocie 20  64 

długotrwała lub ciężka choroba 18  50 

niepełnosprawność 21  47 

bezradność w sprawach opiekuńczo 

- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

17 

 

43 

potrzeba ochrony macierzyństwa 5  25 

alkoholizm 2  8 

trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
1 

 
1 

zdarzenie losowe 2  8 

przemoc w rodzinie 1  2 

bezdomność 0  0 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 1  2 

 

Wysiłki ośrodka pomocy społecznej zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości 

lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą świadczenia finansowe, staje się 

narzędziem do polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia 

niepieniężnego. Jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielnienia rodzin 

i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W 2020 roku pracownicy socjalni objęli pomocą: 

- 5 rodzin w których występowała potrzeba ochrony macierzyństwa. Podjęte w tych rodzinach działania dotyczyły 

w szczególności: motywowania do systematycznego kontrolowania przebiegu ciąży i stosowania zaleceń 

lekarskich; wnioskowania o pomoc finansową na wykonanie badań, zakup leków, wyprawki dla dzieci, artykułów 

higienicznych; wskazywania możliwości otrzymania   bezpłatnego   poradnictwa   specjalistycznego   

(pedagogicznego,   psychologicznego, prawnego); monitorowania właściwego pełnienia ról rodzicielskich;   
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udzielania pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, załatwianiu  spraw urzędowych,  wykorzystywaniu 

własnych uprawnień do  świadczeń  społecznych;  udzielania poradnictwa w zakresie  opieki i wychowania dzieci; 

-  12 rodzin w których rozwiązano problemy związane z występującą przemocą; 

- 17 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

którym: wskazano i umożliwiono kontakt ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem); udzielono wsparcia 

w zakresie: tworzenia warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi rodziny, edukacji (wskazywanie 

właściwych metod wychowawczych, sposobu spędzania wolnego czasu, zwracanie uwagi na warunki sanitarno-

higieniczne i zadbanie o dzieci, motywowanie rodziców do pracy nad właściwą postawą i prawidłowym 

wypełnianiem swoich obowiązków). 

Wszystkie działania, podejmowane przez pracowników socjalnych, odbywały się przy ścisłej współpracy 

z  rzedstawicielami placówek oświatowych, służby zdrowia, Policji, prokuratury, instytucji działających na rzecz 

rodziny Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, zawodowymi i społecznymi kuratorami. 

Realizacja Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 

W 2020 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku realizował program „ Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania" w ramach którego finansował koszty dożywiania dzieci w placówkach szkolnych 

i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Zabezpieczono gorący posiłek dla 2 osób dorosłych, które własnym 

staraniem nie są w stanie go przygotować. 

W ramach programu objęto wsparciem 68 osób. Koszt realizacji programu wyniósł 28 651,00 zł w tym: 

- dotacja z budżetu państwa 22 901,00 zł; 

- wkład własny gminy 5 750,00 zł. 

W roku 2020 Ośrodek realizował pomoc dla 270 osób w postaci żywności w ramach  

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku w roku 2020 przyznał pomoc  

w postaci uprawnień do świadczeń zdrowotnych do 90 dni dla 11 osób. Wydano 14 decyzji. Prawo do bezpłatnych 

świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej i nie posiadają uprawnień zdrowotnych z innego tytułu. 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o karcie dużej rodziny  

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie 

rodziny mogą korzystać między innymi z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe, zniżek w opłatach 

paszportowych, darmowych wstępów do parków narodowych. W roku 2020 wydano 70 Karty Dużej Rodziny. 

W 2020 roku ramach pomocy z tzw. zadań własnych gminy, dotowanych z budżetu państwa przyznano : 

- zasiłki okresowe - 19 rodzin świadczeń 47 na kwotę  14 444,00 zł, 

- zasiłki celowe i celowe specjalne - 21 rodzin świadczeń 53 na kwotę  8 975,00 zł, 

- zasiłki stałe - 18 rodzin  świadczeń 205 na kwotę  114 085,00 zł. 
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Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

W 2020 roku udzielone zostały świadczenia: 

L.p Świadczenie 

Realizacja świadczeń w roku bieżącym 

Liczba 

osób 

Ilość 

świadczeń 

Wartość wypłaconych 

świadczeń 

1. zasiłek rodzinny z tego: X 4420 491 124,45 

 
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia 
112 1143 105 252,61 

 

-. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 

5 roku życia do ukończenia  

18 roku życia 

261 2988 348 843,68 

 

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 

18 roku życia do ukończenia  

24 roku życia 

26 289 37 028,16 

2. 
dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
16 131 50 201,29 

3. 

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka i utraty prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych 

0 0 0,00 

4. dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 8 21 16 314,69 

5. 
dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka (a+b), z tego: 
13 111 21 202,82 

 
a. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka pełnosprawnego 
11 108 20 623,82 

 
b. dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka niepełnosprawnego 
2 3 579,00 
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6. 
dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka (a+b), z tego: 
20 175 17 287,81 

 a. na dziecko do 5 lat 5 34 2 181,26 

 b. na dziecko do 24 roku życia 15 141 15 106,55 

7. 
dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 
283 595 27 121,75 

8. 

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania (a+b) z tego: 

65 635 40 900,79 

 

a. na częściowe pokrycie wydatków związanych 

z zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły 

3 34 3 176,38 

 

b. na pokrycie wydatków związanych  

z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z 

miejsca zamieszkania do miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły 

62 601 37 724,41 

9. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 63 667 58 638,20 

10. zasiłek pielęgnacyjny 96 977 210 012,32 

11. świadczenie pielęgnacyjne 22 245 446 620,40 

12. Specjalny zasiłek opiekuńczy 9 102 62 500,00 

13. Zasiłek dla opiekunów 17 177 106 556,00 

14. Świadczenia rodzicielskie 14 115 105 104,89 

15. 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
38 38 38 000,00 

16. „Za życiem” 1 1 4 000,00 

17. Fundusz alimentacyjny 20 195 76 200,00 
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18. Razem świadczenia X  1 771 785,41 

19. 
składki na ubezpieczenie społeczne od 

świadczeń pielęgnacyjnych 
20 193 73 874,99 

20. koszty obsługi - 3% od wypłaconych świadczeń X X 56 300,00 

21. Ogółem (18+19+20) X 193 1 901 960,40 

Świadczenia wychowawcze 

Program „Rodzina 500+" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze  dla 612 rodzin. Wydano 717 decyzji, zrealizowano 11 925 

świadczenia na kwotę  5 937 125,80. 

Dobry Start  

Rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 

wszedł w życie 1 czerwca 2018 roku na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 

ustanowienia rządowego programu "Dobry start".  

Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia "Dobry start"w wysokości 300,00 zł. 

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu 

"Dobry start" określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Realizacja programu przez gminę jest zadaniem 

z zakresu administracji rządowej i wraz z kosztami obsługi finansowana jest w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa. W roku 2020 koszt realizacji programu to 225 370,00 zł, w tym wypłata świadczeń na kwotę 218 100 zł 

dla 727 uczniów.  

Stypendia 

Uczniowie gminy Mokrsko pochodzący z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium szkolne przeznaczone 

na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 528 zł. W 2020 roku stypendium szkolne otrzymało 44 

dzieci – 202 świadczenia, na kwotę  25 000,00 zł,  w tym ze środków własnych 5 000,00 zł.  

Finansowanie   pobytu   dziecka   w   rodzinie   zastępczej   lub   rodzinnym domu dziecka 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 

albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki. W pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku - 30%, 

a w trzecim i następnych latach - 50%. 

W 2020 roku za 3 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i 1 dziecko w domu dziecka wydatkowano kwotę 

32.271,85 zł. 

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, który wywołał ogólnoświatową pandemię, sprawił, że ostatni rok był 

szczególnie trudny dla nas wszystkich. W dalszym ciągu na największe ryzyko narażeni są seniorzy, osoby 

niepełnosprawne i pozostające w stałym leczeniu przewlekłym. Zahamowanie rozwoju epidemii jest zadaniem 
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trudnym i niesie ze sobą pewne wyrzeczenia. Wszyscy musimy dostosować się do nowych realiów, zmienić 

przyzwyczajenia i nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, dlatego jednym z bardzo istotnych zadań realizowanym 

w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Mokrsku jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej, rozumianej 

jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności 

do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka. 

11. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mokrsku działa w oparciu o ustawę z dnia 

26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz.310) oraz 

realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Podstawowym zadaniem Komisji 

jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i narkotyków oraz 

zmiany struktury ich spożywania oraz zapobiegania powstaniu nowych problemów wynikających z nadużywania 

alkoholu i narkotyków. Komisja przez swoją działalność zwiększa zdolność do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami osób uzależnionych i ich rodzin, kształtuje zdrowy styl życia oraz wspiera i pomaga rodzinom w 

trudnych sytuacjach życiowych. 

Działalność GKRPA w Gminie Mokrsko opiera się głównie na zadaniach związanych z: 

a. Podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

b. Kontrolą przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych. 

c. Profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii polegającymi głównie na przyznawaniu dotacji 

projektom profilaktycznym głównie dla placówek oświatowych Gminy Mokrsko,  tzw. mini grantom. 

d. Opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w Mokrsku. 

e. Inicjowaniem działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem 

problemów alkoholowych. 

Ad. a Integralną częścią działalności GKRPA jest funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem 

alkoholowym oraz członków rodzin uzależnionych. Punkt ma swoją siedzibę budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mokrsku gdzie przewodnicząca GKRPA przyjmuje zgłoszenia od osób uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków itp.Punt Konsultacyjny jest miejscem, gdzie prowadzone jest poradnictwo i konsultacje dla osób 

uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz współuzależnionych.   

W Punkcie motywowane są zarówno osoby uzależnione jak i członkowie ich rodzin do podjęcia psychoterapii 

w placówkach leczenia uzależnień oraz kierowanie do leczenia specjalistycznego. Jednocześnie motywowanie 

osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.  

W 2020 r. odbyło się 12 posiedzeń, na których omawiana była sytuacja osób zgłaszanych przez członków rodziny 

oraz instytucji takich jak: Policja, Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, 

kuratorów sądowych. Zgłoszenia przedkładane były ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą 

niejednokrotnie związaną z tym przemocą w rodzinie oraz zaniedbywaniem podstawowych obowiązków wobec 

rodziny. Łącznie objęto pomocą 43 osoby. Dominującą problematyką zgłoszeń było uzależnienie od alkoholu – 

10 zgłoszeń, przemoc domowa – 14 zgłoszeń, uzależnienie od narkotyków – 1 zgłoszenie. Pozostałe zgłoszenia 

dotyczyły problematyki związanej z rozwodami, alimentacją, eksmisją oraz hazardem – 12 zgłoszeń. 
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 Osoby uzależnione, które wyrażają wolę do podjęcia terapii kierowane są do terapeuty uzależnień, którego dyżur 

jest również finansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Terapeuta pełni dyżur 2 razy w tygodniu (poniedziałek od 9.00 – 14.00, środa 13.00 – 18.00).  

 W 2020 r. ze spotkań z punkcie z terapeutą korzystało regularnie 11 osób. Odbyło się również 17 spotkań 

interwencyjnych. Część wizyt realizowanych było w formie zdalnej ze względu na brak innej możliwości oraz stan 

trwającej pandemii. Problemy, z którymi najczęściej zgłaszają się klienci to nadmierne spożywanie alkoholu i 

straty z tym związane, diagnoza uzależnienia, problemy ze zdrowiem psychicznym, chęć nabycia umiejętności 

podtrzymania abstynencji. Pojawiły się również tematy związane z przemocą i NSP (Nowymi Substancjami 

Psychoaktywnymi). Ten ostatni dotyczy zwłaszcza osób młodych. 

Ad. b Członkowie GKRPA wraz z dzielnicowym Gminy Mokrsko przeprowadzili kontrolę wybranych podmiotów 

gospodarczych korzystających z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych działających na terenie Gminy 

Mokrsko w dniu 10 grudnia 2020 roku. 

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 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 

Podczas przebiegu nie stwierdzono większych zastrzeżeń w stosunku do zasad korzystania z wcześniej 

wspomnianego zezwolenia. 

Kontrolę przeprowadzono w niżej wymienionych podmiotach gospodarczych: 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Ożarów 90 

Market Dino – Ożarów 19B 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Ożarów 141 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Chotów 52 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Krzyworzeka 26A 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Słupsko 35A 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Delikatesy Centrum Mokrsko – Mokrsko 240 

Ad. c W 2020 r.  opracowywane były 2 projekty:  przez kadrę Domu Kultury w Ożarowie oraz Ochotniczą Straż 

Pożarną w Mokrsku, a bezpośrednimi odbiorcami byli uczniowie z terenu Gminy Mokrsko. Projekty te  miały 

swoje odzwierciedlenie w idei  profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, gdyż  ściśle wiązały się 

z w/w tematyką. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów  stanowiła wartość 5.500,00 zł.  

Do Komisji wpłynęły następujące projekty profilaktyczne: 

  

Realizator projektu Nazwa projektu Wnioskowana 

kwota dotacji 

Przyznana kwota 

dotacji 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Mokrsku 

„Świadomi, zdrowi, bezpieczni” 3.000,00 zł 3.000,00 zł 
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Dom Kultury w Ożarowie „Odlotowe wakacje” 2.500,00 zł 2.500,00 zł 

SUMA:        5.500,00 zł 5.500,00 zł 

 

Ad .d W 2020 roku wskutek likwidacji jeden podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

wnioskował o wygaszenie posiadanych zezwoleń. 

Ad. e. W okresie sprawozdawczym z uwagi na bardzo trudną sytuacje epidemiologiczną w kraju tj. pandemia 

koronawirusa nie prowadzono działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie uzależnienia od narkotyków i 

alkoholu.  Środki finansowe zostały w dużym stopniu przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Zakupiono środki 

ochrony osobistej dla osób, które wykonują pracę w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych związana z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami lub z obecności w Urzędzie 

lub innych placówkach pomocowych. Dokonano również zakupu lamp wirusobójczych.  

W ramach funduszu alkoholowego sfinansowane zostały:  

Akcja ,,Dmuchany Plac Zabaw”, przeznaczona dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Mokrsko, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, która odbyła się w okresie ferii zimowych 

w Zespole Szkół   i Przedszkola w Mokrsku – koszt 1.500,00 zł 

Sesje terapeutyczne: grupowe, indywidualne i małżeńskie na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, 

mieszkańców gminy Mokrsko, korzystających z leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień Specjalistycznego 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ProVitaMed w Wieluniu poza leczeniem finansowanym ze środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia – 36 spotkań na łączną kwotę – 3.240,00 zł. 

 Reasumując w 2020 roku Komisja wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i 

sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi substancjami psychoaktywnymi kierując się dobrem całej 

społeczności lokalnej stale współpracując z Urzędem Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Komendą Powiatową Policji w Wieluniu, Prokuraturą Rejonowa i Sądem Rejonowym 

w Wieluniu. 

 

Lp. Tytuł zadania Poniesione wydatki 

1. Realizacja projektów profilaktycznych  5.500,00 zł 

2. Dmuchany Plac Zabaw  1.500,00 zł 

3. Zakup sesji terapeutycznych - ProVitaMed 3.240,00 zł 

4. Zakup lamp wirusobójczych  4.428,00 zł 
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5. Sfinansowanie wydania gazetki „Marzenia i Zdarzenia” 996,30 zł 

6. Podróże służbowe  414,75 zł 

7. Szkolenia pracowników 2.600,00 zł 

8. Zakup rolet, mebli i krzeseł do Punktu Konsultacyjnego 6.800,04 zł 

10. Druki i tonery do drukarek 250,92 zł 

12. Pieczątki dla terapeutki 36,90 zł 

13. Środki dezynfekujące, przyłbice, maseczki, rękawiczki i 

artykuły chemiczne i zakup usług pozostałych  
8.931,07 zł 

14. Zakup artykułów biurowych  796,61 zł 

15. Wynagrodzenia  osobowe  25.100,00 zł 

16 Wynagrodzenia bezosobowe  16.800,00 zł 

17. Składki na ubezpieczenia społeczne  7.215,18 zł 

 Składki na Fundusz Pracy 614,95 zł 

17 Panele do Punktu Konsultacyjnego 925,28 zł 

Razem 86.150,00 zł 

 

Działalność  Zespołu Interdyscyplinarnego: 

 Główną ideą Zespołów Interdyscyplinarnych jest kompleksowa, efektywna pomoc jednostkom, rodzinom, 

grupom znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych. 

Z uwagi na specyfikę działania Zespołu posiedzenia odbywają się  po każdorazowym wpłynięciu do Punktu 

Konsultacyjnego formularza Niebieskie Karty. 

W minionym roku do Punktu Konsultacyjnego wpłynęło 6 Niebieskich Kart, na potrzeby których zorganizowano 

6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 5 posiedzeń Grupy Roboczej. W sumie pomocą objęto 14 rodzin. 

(tj. 6 nowych, 8 kontynuacji) 

W związku ze stosowaniem przemocy 4 sprawców przemocy domowej odbyło kare pozbawienia wolności. 
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Ponadto, poza procedurą Niebieskiej Karty członkowie Zespołu omawiali także inne trudne sytuacje rodzinne, 

nieobjęte procedurą Niebieskiej Karty osób zamieszkałych na terenie Gminy Mokrsko. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 Realizacja założeń w/w Programu polegała na prowadzeniu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii oraz 

profilaktyki antynikotynowej w placówkach oświatowych Gminy Mokrsko poprzez udział dzieci i młodzieży w 

realizacji projektów opracowanych przez kadrę pedagogiczną   z zakresu w/w profilaktyki. 

W oparciu o dane dzielnicowego Gminy Mokrsko stwierdza się, iż w roku 2020 nie wystąpił na terenie Gminy 

problem zażywania oraz posiadania narkotyków, środków odurzających oraz substancji psychotropowych przez 

uczniów placówek oświatowych Gminy Mokrsko.  

Lp. Tytuł zadania Poniesione wydatki 

1. Malowanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego 709,80 zł 

2. Zakup środków ochrony osobistej  2.290,20 zł 

Razem 3.000,00 zł 

 

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:  

- usprawnienie przepływu informacji między wójtem, radą gminy, urzędem i organizacjami pozarządowymi,  

- wzmacnianie potencjału organizacji, w tym poprzez działania szkoleniowe i doradcze,  

- tworzenie warunków do zwiększenia aktywności organizacji, mieszkańców i ich grup, w tym poprzez 

udostępnienie mienia Gminy, zlecanie do realizacji zadań publicznych, inicjowanie partnerstw 

lokalnych   włączanie się w partnerstwa lokalne, wspieranie inicjatyw lokalnych. 

Natomiast w dziedzinach merytorycznych zadaniami priorytetowymi są:  

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, a zwłaszcza organizowanie imprez o zasięgu lokalnym z nastawieniem na 

kultywowanie tradycji,  

- 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 
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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 2020 rok przyjęty 

został uchwałą nr XII/66/19 Rady Gminy Mokrsko z dn. 15 listopada 2019 r.  

Zadaniami priorytetowymi współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są: 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a zwłaszcza organizowanie imprez o zasięgu lokalnym z nastawieniem na 

kultywowanie tradycji,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 2020 r. przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. Ogłoszony został konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, w ramach którego 5 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. Wspierano ponadto organizacje niezarejestrowane (m.in. kluby seniora, grupy folklorystyczne). 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Mokrsko 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Mokrsko w 2020 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mokrsko Nr XVII/103/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

Program zakładał: 

- odławianie bezdomnych zwierząt 

- zapewnienie odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

- opiekę nad kotami wolno żyjącymi 

- wskazanie gospodarstwa rolnego właściwego dla zapewnienia miejsca dla odebranych zwierząt 

gospodarskich 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

- bezpłatną prewencyjną sterylizację i kastrację psów i kotów właścicielskich w ramach określonej puli 

środków (8.000,00 zł). 

Program został w pełni zrealizowany, na terenie gminy odłowiono 16 bezdomnych psów, którym zapewniono 

opiekę  w schronisku dla zwierząt. W ramach prewencyjnej sterylizacji i kastracji wykonano 55 zabiegów. 

 



42 

VI REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

Lp. 

Uchwały 

Stan realizacji 

Nr z dnia w sprawie 

1. XV/85/20 28.01.2020 uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2020 rok 
wykonano 

2. XV/86/20 28.01.2020 uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mokrsko na lata 2020-2029 

Utraciła moc 

uchwałą Nr 

XXVI/151/21 z 

27.01.2021 r. 

3. XV/87/20 28.01.2020 uchwalenie budżetu Gminy Mokrsko na rok 2020 wykonano 

4. XV/88/20 28.01.2020 odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora 

Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr VII/40/2011 

Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego  funkcjonowania 

wykonano 

5. XV/89/20 28.01.2020 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w Gminie Mokrsko 
wykonano 

6. XV/90/20 28.01.2020 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano 

7. XV/91/20 28.01.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko wykonano 

8. XVI/92/20 27.02.2020 ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Mokrsko w roku szkolnym 2019/2020 
wykonano 

9. XVI/93/20 27.02.2020 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie wykonano 

10. XVI/94/20 27.02.2020 utworzenia Przedszkola w Chotowie wykonano 
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11. XVI/95/20 27.02.2020 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mokrsko na lata 2020-2029 

w trakcie 

realizacji 

12. XVI/96/20 27.02.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

13. XVI/97/20 27.02.2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/251/18 Rady Gminy 

Mokrsko z dnia 7 września 2018r. w sprawie Statutu 

Gminy Mokrsko 

wykonano 

14. XVI/98/20 27.02.2020 uchylenia uchwały Nr XVI/83/19 Rady Gminy Mokrsko z 

dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej 

i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy 

Mokrsko 

wykonano 

15. XVI/99/20 27.02.2020 organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 

administracyjnej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Mokrsko 

Utraciła moc 

uchwałą Nr 

XXVII/163/21 z 

24.02.2021 r. 

16. XVII/100/20 15.04.2020 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Mokrsko 

Zmiana uchwałą 

Nr XVIII/110/20 

z 04.06.2020 r. 

wykonano 

17. XVII/101/20 15.04.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia ustaw w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

wykonano 

18. XVII/102/20 15.04.2020 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 na lata 2020-2032 

w trakcie 

realizacji 
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19. XVII/103/20 15.04.2020 określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Mokrsko na 2020 r. 

wykonano 

20. XVII/104/20 15.04.2020 rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
wykonano 

21. XVII/105/20 15.04.2020 rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
wykonano 

22. XVII/106/20 15.04.2020 wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu 

Gminy Mokrsko 
wykonano 

23. XVII/107/20 15.04.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

24. XVII/108/20 15.04.2020 postanowienia petycji wzniesionej przez Koalicję Polska 

Wolna od 5G bez rozpatrzenia 
wykonano 

25. XVIII/109/20 04.06.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

z dotychczasowym dzierżawcą 
wykonano 

26. XVIII/110/20 04.06.2020 zmiana uchwały Nr XVII/100/20 Rady Gminy Mokrsko z 

dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Mokrsko 

wykonano 

27. XVIII/111/20 04.06.2020 rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
wykonano 

28. XVIII/112/20 04.06.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

29. XVIII/113/20 04.06.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mokrsku 
wykonano 

30. XIX/114/20 30.06.2020 ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Mokrsko od dnia 1 września 2020 r. 

Utraciła moc 

uchwałą 

Nr XX/120/20 

z 28.07.2020 r. 
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31. XIX/115/20 30.06.2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
wykonano 

32. XIX/116/20 30.06.2020 zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

wykonano 

33. XIX/117/20 30.06.2020 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości 

wykonano 

34. XIX/118/20 30.06.2020 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mokrsko na lata 2020-2029 

w trakcie 

realizacji 

35. XIX/119/20 30.06.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

36. XX/120/20 28.07.2020 ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Mokrsko od dnia 1 września 2020 r. 

wykonano 

37. XX/121/20 28.07.2020 włączenia Przedszkola w Chotowie do Zespołu Szkoły i 

Przedszkola w Mokrsku 
wykonano 

38. XX/122/20 28.07.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

39. XXI/123/20 27.08.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Mokrsko wotum zaufania za 

2019 r. 
wykonano 

40. XXI/124/20 27.08.2020 zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mokrsko 

na 2019 r. 

wykonano 

41. XXI/125/20 27.08.2020 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 

2019 r. 
wykonano 
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42. XXI/126/20 27.08.2020 ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których 

Gmina Mokrsko jest organem prowadzącym 

wykonano 

43. XXI/127/20 27.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Mokrsko 

wykonano 

44. XXI/128/20 27.08.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

z dotychczasowym dzierżawcą 
wykonano 

45. XXII/129/20 28.09.2020 rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko wykonano 

46. XXII/130/20 28.09.2020 przyjęcie programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 

2021-2032 

w trakcie 

realizacji 

47. XXII/131/20 28.09.2020 ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa Gminie 

Mokrsko w roku szkolnym 2020/2021 

w trakcie 

realizacji 

48. XXII/132/20 28.09.2020 zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mokrsko na lata 2020-2029 

w trakcie 

realizacji 

49. XXII/133/20 28.09.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

50. XXIII/134/20 29.10.2020 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

wykonano 

51. XXIII/135/20 29.10.2020 ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko wykonano 

52. XXIII/136/20 29.10.2020 wspólnej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i 

wybudowaniu mostu na ścieżce rowerowej po trasie 

kolejki wąskotorowej na granicy Gminy Mokrsko i Gminy 

Wieluń 

w trakcie 

realizacji 
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53. XXIII/137/20 29.10.2020 zmiany uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 

29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości oraz 

zasad wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach 

Rady i Komisji Rady Gminy Mokrsko 

wykonano 

54. XXIII/138/20 29.10.2020 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mokrsko na lata 2020-2029 

w trakcie 

realizacji 

55. XXIII/139/20 29.10.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

56. XXIV/140/20 19.11.2020 uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mokrsko z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 r. 

w trakcie 

realizacji 

57. XXIV/141/20 19.11.2020 odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora 

Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr XV/90/20 Rady 

Gminy Mokrsko z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego 

wykonano 

58. XXIV/142/20 19.11.2020 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Mokrsko 
wykonano 

59. XXIV/143/20 19.11.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

60. XXIV/144/20 19.11.2020 obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 

2021 r. 

w trakcie 

realizacji 

61. XXIV/145/20 19.11.2020 obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku 

leśnego w roku 2021 

w trakcie 

realizacji 

62. XXV/146/20 21.12.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

z dotychczasowym dzierżawcą 
wykonano 

63. XXV/147/20 21.12.2020 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Mokrsko na lata 2020-2029 

w trakcie 

realizacji 
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64. XXV/148/20 21.12.2020 zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 r. wykonano 

65. XXV/149/20 21.12.2020 wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mokrsko wykonano 

 

 

VII WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

 

1. PSZOK  

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 od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mokrsko: papier, metal, 

tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (do 3 m3 na rok od 

gospodarstwa domowego na rok), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny, zużyte opony w rozmiarze do 850 mm, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół 

z palenisk domowych, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, bioodpady. 

2. Stowarzyszenia  

Na terenie gminy działa 18 organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

w ewidencji Starosty Wieluńskiego lub w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrsku 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyworzece 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Chotowie 

 Klub Sportowy Sparta Mokrsko 

 Klub Sportowy w Ożarowie 

 Chotowski Klub Sportowy 

 Ludowy Klub Sportowy w Krzyworzece 

 Klub Sportowy Feniks w Komornikach 

 Międzyszkolne Gminne Towarzystwo Sportowe MOGRE w Mokrsku 

 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ożarowie 

 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko 
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 Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko 

 Stowarzyszenie KOK – Książka oraz Kawa 

 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrsku 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Ożarowie 

Działają ponadto grupy niezarejestrowane a zrzeszające mieszkańców: Koło Gospodyń Wiejskich w Słupsku, Klub 

Seniora w Komornikach, Klub Seniora w Słupsku, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa, Zespół Śpiewaczy 

„Włościanie” z Chotowa, Zespół Śpiewaczy „Dworzanki” z Mokrska, Dziecięcy Zespół Obrzędowy w  żarowa, 

Kapela Podwórkowa z Ożarowa, orkiestra dęta z Ożarowa i ze Słupska. 

Gmina Mokrsko współpracuje z organizacjami i grupami, realizując szereg zadań inwestycyjnych czy społeczno-

kulturalnych. Współpracę tę reguluje 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 2020 rok. Na realizację zadań Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 

r. przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. Ogłoszony został konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, w ramach którego dotację otrzymało 5 organizacji: 

 Ludowy Zespół Sportowy – „Szanuj zdrowie, wybierz sport” 

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

 Klub Sportowy FENIKS w Komornikach – „Komorniki na sportowo” 

 Międzyszkolne Gminne Towarzystwo Sportowe „MOGRE” – „Ze szkoły na stadion 2020 – Etap ósmy” 

 Klub Sportowy „Sparta” Mokrsko – „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” 

Wsparcie finansowe ze strony Gminy na działania inwestycyjne otrzymały także jednostki ochotniczych straży 

pożarnych. Pracownicy urzędu gminy, domu kultury i biblioteki pomagali ponadto w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na działania podejmowane przez organizacje, koordynowali oraz rozliczali projekty, wśród których 

znalazły się zadania realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Słupsku („Budowa siłowni zewnętrznej w 

miejscowości Mątewki”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Mątewki”, dofinansowane ze środków 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”) czy Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko („Bajkolandia”, dofinansowany w ramach 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, w ramach zadania Mikrogranty w Łódzkiem, 

realizowanego przez Centrum OPUS z Łodzi, „Zawirusowani na kulturę”, dofinansowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z 

COVID-19) 

Zrealizowano także wspólnie kilka inicjatyw społeczno-kulturalnych, takich jak choćby: Gminny Przegląd Kolęd, 

Bal Seniora czy Dzień Kobiet. Organizacjom udostępniano mienie Gminy (sale, sprzęt), konsultowano projekty 

aktów prawa miejscowego, a także promowano działalność i osiągniecia organizacji, m.in. na stronie 

internetowej Gminy. 

Dzięki dwustronnej współpracy udało się zrealizować wiele istotnych z punktu widzenia nie tylko Gminy 

i organizacji, ale również mieszkańców, zadań infrastrukturalnych, społecznych, kulturalnych. 

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:  

2 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i posiadają na wyposażeniu 4 samochody. 

Są to OSP Ożarów i OSP Mokrsko.  

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 
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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 doposażane są jednostki w sprzęt specjalistyczny po wcześniejszym uzgodnieniu typu tego 

sprzętu z Państwową Strażą Pożarną w Wieluniu.  

  

Od 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 2020 przedstawiały się następująco:  

Lp  Jednostka  Pożary  
Miejscowe 

zagrożenia  

Alarmy 

fałszywe  
Ogółem  

1  OSP Mokrsko  22 50 0 72 

2  OSP Ożarów  15 22 2 39 

3  OSP Krzyworzeka  3 6 0 9 

4  OSP Komorniki  10 13 0 23 

5  OSP Słupsko  0 2 0 2 
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6  OSP Chotów  0 3 0 3 

  

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- 13833,00 

OSP Ożarów na kwotę- 12241,50 

OSP Komorniki na kwotę- 5505,00 

OSP Chotów na kwotę- 432,00  

  

Działalność OSP w znaczącej części finansowana jest z budżetu gminy.  

Od czerwca 2019 roku jednostki OSP otrzymują z budżetu gminy Mokrsko środki finansowe w formie dotacji na 

zabezpieczenie potrzeb związanych bezpośrednio z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki.  

  

Zestawienie przyznanych dotacji z budżetu Gminy Mokrsko  

Lp.  Nazwa OSP  I półrocze  II półrocze Łącznie  

1  MOKRSKO  7000,00 +2400,00 5350,00 +5010,00 + 3990,00 23750,00  

2  OŻARÓW  7000,00   6000,00 + 3000,00  16000,00  

3  KOMORNIKI  3000,00  4450,00 + 1140,00  8590,00  

4  KRZYWORZEKA  3000,00 (zwrot 2236,00) 4400,00  4764,00  

5  CHOTÓW  2000,00 (zwrot 20,76) 0  1979,24  

6  SŁUPSKO  3000,00 (zwrot 0,47) 3000,00  5999,53  

  

Głównym zadaniem jednostek OSP działających na terenie gminy Mokrsko jest ochrona p.poż., 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 zwycięscy turnieju gminnego 

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.  



52 

Co roku organizowane są również gminne zawody sportowo- pożarnicze. W zawodach uczestniczą trzy gminy – 

Biała, Skomlin,  Mokrsko. Organizowanie zawodów na każdą z gmin przypada co 3 lata. W roku 2020 ze względu 

na sytuację epidemiologiczna wszelkie zawody i uroczystości zostały zawieszone lub odwołane.  

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 2020 r. na terenie gminy zrealizowano zadania 

„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Mątewki” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Mątewki”, 

których wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku. 

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 2020 r. nie podejmowano żadnych działań w ramach współpracy. 

VIII KULTURA I OŚWIATA 

Kultura 

Na terenie gminy Mokrsko działania kulturalne podejmowane są przede wszystkim przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Mokrsku, w strukturach której znajdują się filie biblioteczne w Komornikach, Krzyworzece 

i w Ożarowie, świetlice wiejskie w Chotowie, Komornikach i w Słupsku oraz zespoły ludowe, orkiestry dęte i  ekcja 

szachowa, a także przez działający od grudnia 2019 r. Dom Kultury w Ożarowie. Działania kulturalne organizują i 

współorganizują także urząd gminy, placówki oświatowe, środowiskowy dom samopomocy oraz organizacje 

pozarządowe.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 

Na koniec roku biblioteki publiczne na terenie Gminy Mokrsko (Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku i jej 3 filie 

– w Komornikach, Krzyworzece i Ożarowie) dysponowały księgozbiorem liczącym 37436 jednostek 

inwentarzowych.  

Zakupiono 1043 nowości wydawniczych za kwotę 25834 zł. 

- z dotacji organizatora 591 woluminów za kwotę 14495 zł 

- z dotacji MKiDN 415 woluminów za kwotę 10500 zł 

- z innych źródeł 14 woluminów za kwotę 300 zł 

- ze środków własnych 23 woluminy za kwotę 539 zł. 

Wycofano ze zbiorów 1699 woluminów. 
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Czytelników zarejestrowanych – 1219. 

Zarejestrowano 25462 wypożyczeń.  

W ramach działalności kulturalno – oświatowej w bibliotekach zorganizowano łącznie 113 wydarzeń, w których 

uczestniczyło 1244 osób.  

Zrealizowano wydarzenia: 

1. Gminny Przegląd Kolęd 
2. Dzień Kobiet 

 

W roku 2020 pozyskano środki zewnętrze w łącznej kwocie 120238,55 zł, w tym: 

1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Biblioteki Narodowej w kwocie 10500,00 zł. 

2. „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020”. W ramach zadania zakupiono: urządzenie 

zabezpieczające sieć lokalną, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, UPS i listwami zasilającymi, 

switch zarządzalny, Dysk USB SSD 1 TB, 2 czytniki kodów kreskowych. Dotacja z Instytutu Książki w 

kwocie 22960,00 zł. 

3. „Zaplecze kultury 2020”. W ramach projektu został zakupiony sceniczny zestaw nagłośnieniowo-

oświetleniowy, zestaw modułowej sceny plenerowej, oraz wyposażenie pracowni krawieckiej 

i fotograficznej. Dotacja z MKiDN – Infrastruktura domów kultury w kwocie 86778,55 zł. 

 

Zrealizowano projekty, które finansowane były zewnętrznie, bez udziału środków finansowych biblioteki: 

1. Mała książka – Wielki człowiek. Pilotażowy projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat realizowany w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania 

bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy dziecko, które przyszło do biblioteki, otrzymało 

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. Wydano 4 wyprawki 

2. "Para-buch! Książka w ruch!” to projekt łączący w sobie promocję książki popularnonaukowej, 

rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych 

i kształtowanie nawyku czytania. Dzięki projektowi będziemy organizować dla dzieci w wieku 3-10 lat, 

spotkania z literaturą popularnonaukową, połączone z działaniami edukacyjnymi i animacyjnymi. 

Biblioteka otrzymała dary książkowe z wydawnictwa Dwie Siostry. 

3. „LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ – ECO FASHION  – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci 

z województwa łódzkiego”. Realizacja przeniesiona na wiosnę 2021 

Świetlica w Słupsku zorganizowała 6 działania, w których udział wzięło 54 osób. 

Świetlica w Komornikach zorganizowała 16 działań, w których udział wzięły 223 osoby. 

Świetlica w Chotowie zorganizowała 9 działań, w których udział wzięło 89 osób. 

W strukturach biblioteki w roku 2020 funkcjonowały: 
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- Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa, 

- Zespół Ludowo – Śpiewaczy „Dworzanki” z Mokrska, 

- Zespół Śpiewaczy „Włościanie” z Chotowa, 

- Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa, 

- Orkiestra Dęta z Ożarowa, 

- Orkiestra Dęta ze Słupska, 

- Sekcja Szachowa w Krzyworzece, 

- Zajęcia wokalne 

Środki finansowe wykorzystane przez grupy to kwota 14299 zł, w tym wynagrodzenia instruktorów – 9070,00 zł.  

Budżet biblioteki – 466692,46 zł. 

- 340000,00 zł – dotacja organizatora 

- 120238,55 zł – dotacje pozostałe, w tym: 

 - 10500,00 zł. – dotacja z Biblioteki Narodowej 

- 86778,55 zł – dotacja z Narodowego Centrum Kultury 

- 22960,00 – dotacja z Instytutu Książki 

- 6453,91 zł – pozostałe pozyskane środki (darowizny, nagrody dla zespołów, kary, zbiórka publiczna, środki na 

rachunku bankowym z 2019) 

Suma środków pozabudżetowych to kwota 126692,46 zł, która stanowi 37% otrzymanej dotacji organizatora.  

Dom Kultury w Ożarowie 

Dom Kultury w Ożarowie został utworzony w grudniu 2019 r., co było pokłosiem realizacji projektu „Przebudowa 

budynku Domu Ludowo-Strażackiego w Ożarowie na potrzeby domu kultury”, operacje typu „Inwestycje w 

obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i 

rozwijanie podstawowych usług  lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury I powiązanej 

infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pomimo sytuacji pandemicznej i obostrzeń wprowadzanych kilkakrotnie w całym kraju, jednostce udało się 

zrealizować szereg cennych inicjatyw w formie stacjonarnej bądź online. 

W roku sprawozdawczym zrealizowano projekty z udziałem środków zewnętrznych: 

1. „A to Polska właśnie…” – projekt dofinansowany ze środków Fundacji Orlen w ramach ogólnopolskiego 

konkursu „Moje miejsce na Ziemi”, w kwocie 10 000,00 zł, skoncentrowany na odzyskaniu przez 

Polaków niepodległości, z uwzględnieniem lokalnej historii. Zorganizowano szereg zajęć warsztatowych 

(plastyczne, wokalne, z emisji głosu, teatralne, terenowe), rekonstrukcję obozowiska wojskowego, 
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konkurs recytatorski i widowisko muzyczne poprzedzone próbami, którego kanwą były walki 

narodowowyzwoleńcze na terenie gminy Mokrsko; 

2. „Bajkolandia” – projekt sfinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, 

w ramach zadania Mikrogranty w Łódzkiem, realizowanego przez Centrum OPUS z Łodzi, w kwocie 

5 000,00 zł, za pośrednictwem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Gminy Mokrsko, w ramach 

którego dla dzieci i młodzieży zorganizowano zajęcia literackie, z emisji głosu i manualne, efektem 

których było przygotowanie scenariuszy, kukiełek, przygotowanie przedstawienia i słuchowisk 

radiowych dla najmłodszych; 

3. „Zawirusowani na kulturę” – projekt sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 

w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 w kwocie 5 000,00 zł za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Gminy Mokrsko, w ramach którego wydana 

została bajka dla najmłodszych „O wirusie, który nosił koronę”. Tekst i ilustracje wykonane zostały w 

ramach konkursów literackiego i plastycznego, skierowanych do dzieci i młodzieży. Ogłoszono też 

konkurs fotograficzny, którego celem było ukazanie piękna gminy Mokrsko. Zrealizowano ponadto cykl 

zajęć manualnych online; 

4. „Droga do gwiazd – wakacyjne warsztaty modelarskie” – projekt sfinansowany przez Łódzki Dom Kultury 

w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, w ramach którego zorganizowano warsztaty modelarskie 

dla dzieci i młodzieży, zakończone zawodami. Uczestnicy poszerzyli również swoją wiedzę z historii 

literatury, filmu czy sztuki w oparciu o zagadnienia związane z historią lotnictwa. Dodatkowo zdobyli 

kompetencje z zakresu aerodynamiki, fizyki, mechaniki lotu, czy materiałoznawstwa, a także rozwinęli 

swoje zdolności politechniczne i pracę kooperacyjną. Przeprowadzono ponadto warsztaty 

z dziennikarstwa radiowego. Dom Kultury w Ożarowie występował jak partner. Inicjatorem 

I koordynatorem projektu była osoba fizyczna – Grzegorz Nowak; 

5. „Odlotowe wakacje” – projekt dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Mokrsku, w kwocie 2 500,00 zł, w ramach którego zorganizowano warsztaty 

modelarskie dla dzieci i młodzieży, zakończone rywalizacją uczestników. 

Zrealizowano ponadto działania: 

1. Gminny Przegląd Kolęd – współorganizacja wydarzenia wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 

w Mokrsku; 

2. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet „O kobietach i dla kobiet”, podczas którego wystąpiła młodzież z terenu 

gminy; 

3. Wystawa malarstwa i grafiki Marii Antonowskiej; 

4. Cykl spotkań online „Zainspirowani”, który prezentuje sylwetki mieszkańców, ich zainteresowania, 

pasje; 

5. Zajęcia ruchowe i zajęcia Zumby; 

6. Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, m.in. „Bożonarodzeniowa szopka”, „Bożonarodzeniowa 

gwiazda”, „Serce dla mamy”; 
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7. Zajęcia manualne dla dzieci i młodzieży: „Błękitna kropka”, cykl zajęć  

„W poszukiwaniu Wyspy Skarbów”; pożegnanie karnawału z najmłodszymi, Walentynki; 

8. Czytanie dzieciom w wirtualnej przestrzeni domu kultury w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień 

Czytania Dzieciom”;  

9. Spotkanie bożonarodzeniowe online „Świąteczne bajania”. 

Budżet Domu Kultury w Ożarowie opiewał w 2020 r. na kwotę 60 910,00 zł, w tym: 

a) dotacja Organizatora – Gminy Mokrsko – 50 000,00 zł, 

b) dotacja z Fundacji Orlen – 10 000,00 zł, 

c) pozostałe środki – 910,00 zł. 

Ponadto za pośrednictwem organizacji na realizację poszczególnych projektów pozyskano kwotę 12 500,00 zł, 

która jednak nie wpłynęła na konto Domu Kultury w Ożarowie. 

Urząd Gminy Mokrsko 

Urząd Gminy Mokrsko rokrocznie organizuje uroczystości związane z ważnymi świętami państwowymi (Święto 

Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi). Ze względu na pandemię tegoroczne uroczystości 

miały kameralny charakter i ograniczone zostały do złożenia kwiatów pod pomnikiem poświęconym poległym 

w czasie II wojny światowej i wojny bolszewickiej w Mokrsku 

 

 

Oświata 

Finansowanie oświaty w roku 2020 

 

Jednostka oświatowa 

Wydatki jednostki  zł 

8.467.588,14 

Wysokość subwencji - 

zł 

Poziom finansowania 

wydatków subwencją 

oświatową -% 

Zespół Szkoły 

i Przedszkola 

w Mokrsku 

3.422.586,65 

5.311.092,00 zł 62,73 

Zespół Szkoły 

i Przedszkola 

w Komornikach 

1.505.926,86 
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Zespół Szkoły  

I Przedszkola 

w Ożarowie 

1.566.128,76 

Zespół Szkoły 

i Przedszkola  

w Krzyworzece 

1.730.855,62 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

w Chotowie 

242.090,25 

  

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach placówek oświatowych Gminy  Mokrsko w roku szkolnym 

2020/2021 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

 

 

Kl. I Kl.II Kl.III Kl.IV Kl.V Kl.VI Kl.VII Kl.VIII 

ZSiP Mokrsko 29 

(a+b) 

19 26 14 11 42 

(a+b) 

34 

(a+b) 

21 

ZSiP 

Komorniki 

9 8 5 8 0 17 9 14 

ZSiP Ożarów 19 8 3 12 0 14 16 12 

ZSiP 

Krzyworzeka 

16 14 12 19 0 23 21 10 

PSP Chotów 0 0 0 0 0 0 0 0 

Łącznie 73 49 46 53 11 96 80 57 

 

Działania podejmowane w 2020 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 roku szkolnego 

2019/2020 na łączną kwotę 40.500,00 zł. 
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3. Skutecznie przeprowadzono procedurę opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Mokrsko na rok szkolny 2020/2021. 

4. Pozyskano środki finansowe z dotacji podręcznikowej dla uczniów placówek oświatowych Gminy 

Mokrsko na potrzeby zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 40.367,25 

zł. 

5. Przeprowadzono awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela z placówek 

oświatowych Gminy Mokrsko. 

6. Zorganizowano dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Mokrsko do 

specjalistycznych placówek oświatowych, a także dowóz uczniów do placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Mokrsko. 

7. Zwrócono pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 56.477,00 zł, 

zgodnie z zwartą umową z Wojewodą Łódzkim. 


