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 Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko - etap I        1,2 mln zł 

 
 Odnowa centrum wsi Komorniki polegająca na zmianie sposobu użytkowania 
            budynku komunalnego na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz  
            budową chodników            792 tys. zł 
 

 Przebudowa drogi gminnej nr 11 7054 E Chotów  –  Krzyworzeka – Ożarów   

           wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu          500 tys. zł

        

 Przebudowa dróg gminnych w Krzyworzece, Brzezinach, Komornikach i Słupsku oraz drogi 

            wewnętrznej dojazdowej w osiedlu mieszkaniowym Osiedle Wola w miejscowości Mokrsko     1,6 mln zł 

 
 Budowa wodociągu Mokrsko Wola II oraz Mokrsko Tartak             74 tys. zł 

 

 Rewaloryzacja parku dworskiego (wiejskiego) w Mokrsku w ramach 
            Odnowy Centrum Miejscowości Mokrsko            57 tys. zł 

 
 
 Rozbudowa kanalizacji w Mokrsku w 2007 r. (483 mb sieci, 672 mb przyłączy)                   174 tys. zł 
 
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  i przepompowniami ścieków  
            w miejscowości Mokrsko – część Mokrsko – Kolonia  oraz wykonanie dodatkowych  
            przyłączy w części Mokrsko –  Rządowe  -  rok 2008 —2 009            1,3 mln zł 
                                                                                                 
 
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków 
            w miejscowości Mokrsko (Mokrsko- Piekło, Mokrsko-Przemysłowa, Mokrsko-Kościół) - rok 2010                  1,4 mln zł 
 
 
 Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca na budowie obiektu sportowego 
            wraz z budową chodników               591 tys. zł 
 
 Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych 
            w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego        2,3 mln zł 
                     
 Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną  
            w Ożarowie, Ożarów 1            720 tys. zł 
 

 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gminie Mokrsko oraz likwidacja  dzikich wysypisk          962  tys. zł 

                                  

 Zakup koparko– ładowarki, ciągnika rolniczego, agregatu prądotwórczego i rębarki                    226 tys. zł 

 

 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Mokrsko – etap II      690 tys. zł 

  

 Adaptacja części pomieszczeń budynków Domów Ludowo –  Strażackich 

             w Chotowie i Słupsku  na świetlice wiejskie                996 tys. zł 

         

 Zakup samochodów pożarniczych  dla jednostek OSP  Krzyworzeka, Ożarów i Komorniki                  370 tys. zł 

 

  Biblioteki publiczne Gminy Mokrsko na miarę XXI wieku            123 tys. zł 

 Inwestycje w Gminie Mokrsko w latach 2007-2010 
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Wiejski Lider szansą na aktywizację Gminy Mokrsko               42 tys. zł 

Szkoła z perspektywą - Wysoka  jakość oświaty w Gminie Mokrsko        1,5 mln zł 

Kierowca na medal - program podnoszenia kwalifikacji  

dla mieszkańców  Gminy Mokrsko           50 tys.  zł 

 

„Zmieniamy się” - Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku            280 tys. zł 

„Pomocna Dłoń”-  projekt konkursowy GOPS w Mokrsku    184 tys. zł 

Aktywna Gmina Mokrsko - projekt konkursowy GOPS w Mokrsku   40 tys. zł 

  Projekty społeczne realizowane 

 w Gminie Mokrsko 
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Opracowaliśmy dokumenty strategiczne: 

1) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2010—2015 

2) Plan Odnowy Miejscowości Mokrsko na lata 2010—2015 

3) Plan Odnowy Miejscowości Krzyworzeka na lata 2009—2015 

4) Plan Odnowy Miejscowości  Chotów na lata 2010—2015 

5) Plan Odnowy Miejscowości Ożarów  na lata 2010—2015 

6) Plan Odnowy Miejscowości  Komorniki na lata 2009—2015 

7) Plan Odnowy Miejscowości  Słupsko na lata 2010—2015 

8) Plan Odnowy Miejscowości  Motyl—Lipie na lata 2009—2015 

9) Plan Odnowy Miejscowości  Jasna Góra na lata 2009—2015 

10) Plan Odnowy Miejscowości  Mątewki na lata 2009—2015 



 

          

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str 4  Aktywnie inwestujemy przy wsparciu Unii Europejskiej 
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2 mln 725 tys. zł

2 mln 096 tys. zł

2 mln 054 tys. zł

217 tys. zł

189 tys. zł

40 tys. zł 270 tys. zł 60 tys. zł
57 tys. zł

Wykaz źródeł środków zewnętrznych

RPO WŁ na lata 2007-2013

POKL

PROW 2007-2013

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -
2011

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Dotacja celowa - Urzad Wojewódzki w Łodzi 

Ministerstwo Kultura i Dziedzictwa Narodowego -
Infrastruktura Bibliotek

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 



 

 

 

 

 

 

   

          Dofinansowanie: 1,05 mln zł Wkład własny: 150 tys. zł    

        RPO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jej  efektem jest  wielofunkcyjna  świetlica  oraz sala do 

zajęć ruchowych.  Nowe pomieszczenia  wyposażyliśmy  

w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Będą 

one wykorzystywane  do prowadzenia szkoleń oraz zajęć 

dla dzieci i młodzieży.  

 

 

 

Rozbudowa obejmowała też utworzenie klatki 

schodowej oraz sanitariatu dla osób niepełno-

sprawnych. Pomieszczenie magazynu sprzętu 

gimnastycznego przeprojektowano na pokój dla 

nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

  

 

Nadbudowano piętro nad przybudówką sali gimnastycznej. 
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Inwestycje oświatowe 
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„Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości  

Mokrsko – etap I” 
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   Dofinansowanie: 480 tys. zł          Wkład własny  312 tys. zł 

 

 

 

Wyremontowano budynek  komunalny w Komornikach. 

   

   

   

   

 

 

Powstała nowoczesna świetlica, do której zakupiono 

kompletne wyposażenie m.in.  zestawy komputerowe, 

regały, szafy, stoliki.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano parking przy świetlicy, chodnik na Pasterniku 

wraz z wjazdami do posesji i dojściem do boiska  

wielofunkcyjnego. 
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Poprawa warunków życia społeczno- kulturalnego 

 „Odnowa centrum wsi Komorniki polegająca na 

zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego 

na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz  

budową chodników” 



 

„Przebudowa drogi gminnej nr 117054 E  

Chotów – Krzyworzeka – Ożarów  

       wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu”  

 

Dotacja 217 tys. zł.          Wkład własny 283 tys. zł. 

  

  

 Na długości  1,376 km wykonana została nawierzchnia asfaltowa.  

 

 

 

 

 

 

 

Na niebezpiecznym zakręcie  

zamontowane zostały bariery   

ochronne i stalowe słupki .  
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Budowa i modernizacja dróg 
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      Str.8 Budowa i modernizacja dróg 

Poprawie uległa infrastruktura drogowa: 

  Budowa drogi nr 117054 E Chotów– Krzyworzeka– Ożarów o długo-

ści  900 mb – 350 tys. zł 

 Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej nr 422  Komorniki– Pasternik 

o długości 554,3 mb wraz z kanalizacją deszczową – 572 tys. zł 

 Budowa drogi nr 117209 E Wieluń – Słupsko – Wichernik o długości 

630 mb – 223 tys. zł 

 Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej nr 25 w miejscowości 

Brzeziny etap I (580 mb), etap II (538 mb) – 331 tys. zł 

 Remont drogi  dojazdowej w osiedlu mieszkaniowym Osiedle Wola 

w miejscowości Mokrsko  - 130 tys. zł 
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„Przebudowa i modernizacja  

dróg gminnych” 



 

 

Dotacja 19 tys. zł Wkład własny 32 tys. zł. 

 

 

 Przeprowadzono prace leczniczo - pielęgnacyjne służące rewaloryzacji 

kompleksu. Nasadzono żywopłot obwódkowy i grabowy oraz zasadzono 

nowe drzewa i krzewy.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pozyskano dotację na wykonanie tablic informacyjnych obrazujących  

 walory przyrodniczo-ekologiczne Parku Wiejskiego w Mokrsku oraz na 

 szlakach rowerowych w miejscowościach Ożarów i Motyl Żelazna.  

 Łączny koszt tablic 5,5 tys. zł.  

Str. 9  

Poprawiamy walory turystyczne Gminy 

 

„Rewaloryzacja Parku Dworskiego w Mokrsku  

w ramach  

Odnowy Centrum Miejscowości Mokrsko” 
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Dofinansowanie 0,8 mln zł.                  Wkład własny 430 tys. zł. 

 

 

 

 

WFOŚiGW udzielił po-

życzek umorzonych w  

kwocie 170 tys. zł    

 

 

 

 

 

 

 

W  Mokrsku wybudowano  

sieć  kanalizacyjną  

o długości 5,571 km  oraz 1 przepompownia ścieków.   

Po zakończeniu inwestycji, miejscowość Mokrsko osią-

gnęła  80%  poziom skanalizowania.  

Jest to kontynuacja  inwestycji z 2007 i 2008 r.  

 

Obecnie przygotowywane są  projekty na budowę oczyszczalni przydomowych  i budowę 

kanalizacji w miejscowości Krzyworzeka z dojściem do Chotowa, Górali i Ożarowa. 

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  

i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko   

(Mokrsko – Kościół,  Mokrsko – Przemysłowa, Mokrsko – Piekło)” 



 

Str. 11 Rozbudowujemy infrastrukturę  sportowo– rekreacyjną  
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Dofinansowanie  337 tys. zł.               Wkład własny 254 tys.zł 

 

 

 

W ramach tej inwestycji:   

Powstało boisko wielofunkcyjne  z polami do gry 

w piłkę siatkową, koszykówkę i tenisa. Teren boiska  

został odwodniony, ogrodzony, a plac przy boisku 

utwardzony. 

 

 

 

 

 

 

Wyremontowane zostały chodniki wzdłuż drogi gminnej 

w miejscowości Krzyworzeka od skrzyżowania z drogą powia-

tową do istniejącego chodnika. 

  

 

 

 

„Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca na  

budowie obiektu sportowego wraz z budową chodników” 



 

„Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego  

i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym  

produkcie turystycznym województwa łódzkiego”  

 

Dofinansowanie 1,72mln.zł.     Wkład własny 575 tys.zł 

 

 

Liderem projektu  jest powiat wieluński. Gmina Mokrsko to je-

den z partnerów.   

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę zagospodarowania tury-

stycznego w powiecie wieluńskim. Przyczyni się to do wzrostu 

liczby turystów krajowych i zagranicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu wykonamy: 

1) przebudowę drogi gminnej Ożarów - Kowale o długości 0,219 km wraz z budową par-

kingu przed Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. 

2) Przebudowę drogi gminnej Morzykobyła - Ożarów o długości 2,3 km 

 

Dofinansowanie otrzymają także parafie w Mokrsku, Krzyworzece i Chotowie oraz Muzeum 

Wnętrz Dworskich w Ożarowie. 
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„Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego 

 z częścią mieszkalną w Ożarowie ,  

Ożarów 1, Gmina Mokrsko” 

   W ramach przebudowy i termomodernizacji budynku zostaną wykonane następujące 

prace budowlane: 

- przebudowa punktu aptecznego, 

- przebudowa ZOZ, 

- zmiana konstrukcji dachu,  

-docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki    

zewnętrznej, wymiana instalacji co i c.w.u., przebudowa 

wejścia głównego, 

-rozbiórka schodów zewnętrznych i obudowy śmietnika, utwardzenie dojścia  

 po rozebranych schodach, wymiana  zbiornika bezodpływowego na ścieki, 

- przebudowa technologii kotłowni.     

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: 

 I etap do 31.12..2010 r. 

 II etap do 31.07.2011 r.    

  

 

Sfinansowano wkładem własnym = 720 tys. zł. 
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Str. 13  Modernizacja budynków usługowych 



 

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów 

w Gminie Mokrsko oraz likwidacja dzikich wysypisk” 

Gmina Mokrsko wykonała rekultywację składowiska odpadów w miejsco-

wości Mokrsko o powierzchni 0,72 ha oraz zlikwidowała dzikie wysypiska 

m.in. w miejscowościach Komorniki, Krzyworzeka (2 obiekty), Chotowie, Ja-

snej Górze i Ożarowie. 

 

  Koszt zadania = 962 tys. zł. Sfinansowano ze środków własnych 

 

W celu zrefundowania części poniesionych wydatków został złożony 

 Wniosek  o dofinansowanie w/w zadania,  który został pozytywnie 

 oceniony pod względem zgodności z kryteriami formalnymi  i znajduje się 

 na liście rezerwowej projektów do dofinansowania. 
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Zakup ciągnika rolniczego  

marki Massey Ferguson za kwotę 50 tys. zł  

 

  

 

 

 

 

 

 Zakup koparko - ładowarki marki JCB za 98 tys. zł.   

 

 

 

Zakup busa marki Volkswagen Transporter    

1,9  diesel za kwotę 19 tys. zł. 

 

 

 

 

Zakupiono także agregat prądotwórczy za kwotę 50 tys. 

zł (40 tys. zł  z GFOŚiGW)  

 i rębarkę do rozdrabniania gałęzi za 9 tys. zł. 

 

 

 

            Sprzęt zakupiono ze środków własnych 
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„Wiejski Lider szansą na aktywizację  

Gminy Mokrsko” 

 Dofinansowanie 100 % = 42 tys. zł 

 

 

W  ramach projektu odbyły się warsztaty: 

1) z pisania wniosków o dotacje 

2)  komputerowe 

3) z komunikacji interpersonalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W maju odbył się wyjazd studyjny do Słupna k.  

Płocka. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk 

z zakresu inicjatyw społecznych. 

Projekt zakończyło seminarium Inicjatywy lokalne  

w Gminie Mokrsko - wymiana dobrych praktyk 

i konferencją podsumowującą projekt. 



 

„Szkoła z perspektywą – Wysoka jakość 

oświaty w Gminie Mokrsko” 

 Dofinansowanie 100 % = 1,5 mln zł   

 

 

Są to dodatkowe zajęcia, w których udział bierze  ok. 451 uczniów we wszystkich szkołach  

w gminie. Jest realizowany w latach 2009-2011. 

Uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia, np. z języków: angielskiego, polskiego,  

matematyki, zajęcia artystyczne, logopedyczne, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  

oraz korekcyjno kompensacyjne. W projekcie zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne  

(m.in. tablice interaktywne, komputery, książki, gry językowe, programy komputerowe). 
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„Kierowca na medal-  

program podnoszenia  kwalifikacji dla mieszkańców  

                      Gminy Mokrsko”          

Pomagamy w zdybywaniu  kwalifikacji zawodowych 

 

 Dofinansowanie 100 % =  50 tys. zł. 

 

 

Mieszkańcy gminy — 10  bezrobotnych osób — wzięło udział w programie aktywizacji 

zawodowej.  

Uczestniczyli w kursie  prawa jazdy kat. C.  

Otrzymali wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku realizuje projekt systemowy  pn.  

„Zmieniamy się” – Aktywna integracja w GOPS 

 w Mokrsku 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 Wartość projektu to 280 tys. zł  

 

 

Osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo korzystają ze szkoleń zawodowych.  

Uzupełniają  kwalifikacje, dzięki czemu mają większe szanse na zatrudnienie. 

 

 - kurs kosmetyczki z elementami wizażu 

 - kurs obsługi kas fiskalnych z podstawami obsługi komputera i fakturowaniem, 

 - kurs prawa jazdy kat. B  

 

Dodatkowo przez cały czas trwania projektu osoby są  objęte wsparciem psychologa. 

Projekt jest realizowany już po raz kolejny.  
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Zwiększamy dostęp do  wszechstronnego rozwoju 



Zwiększamy dostęp do  wszechstronnego rozwoju 

 

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 

 w miejscowości Mokrsko etap II” 

Inwestycja  składa się z dwóch części: 

  Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku. W ramach 

rozbudowy powstanie jadalnia z częścią kuchenną.  Pomieszczenie wyposa-

żone zostanie w sprzęt oraz meble. Koszt tej części inwestycji to 290 tys. zł. 

Na realizacje tego przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie 

w kwocie 270 tys. zł  z  Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

  Dobudowa klasy lekcyjnej oraz modernizacja pokoju  

nauczycielskiego. Ponadto w 2010 r. zostaną wykonane roboty  

wykończeniowe w sali lekcyjnej oraz utwardzenie dziedzińca 

szkolnego (wyłożenie kostką brukową placu między budynka-

mi), łączna wartość robót wy-

nosi 400 tys. zł. 
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„ Adaptacja części pomieszczeń budynków 

Domów Ludowo – Strażackich  

w Chotowie i Słupsku na świetlice wiejskie”                                 

Dofinansowanie 437 tys. Wkład własny 559 tys. 

 

 

W ramach adaptacji OSP Chotów wykonamy: 

 Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

 Odnowienie posadzek, malowanie ścian i sufitów 

 Wymianę  instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej.  

 

 

W OSP Słupsko wy-

konamy: 

 modernizację systemu grzewczego 

 wentylacji mechanicznej,  

 montaż kotłowni 

 wymiana wewnętrznej instalacji wod – kan            

         i cwu oraz elektrycznej 

 

Dodatkowo Domy Ludowo– Strażackie zostaną wyposażone w meble, sprzęt elektroniczny, re-

kreacyjno– sportowy oraz gastronomiczny.  

 



 

„Zakup samochodów pożarniczych 

 dla jednostek OSP  

Krzyworzeka, Ożarów i Komorniki” 

Poprawa gotowości bojowej w jednostkach OSP Str. 22 

W ciągu ostatnich 3 lat dla jednostek OSP w Gminie Mokrsko  

zakupiliśmy używane samochody pożarnicze: 

 OSP Krzyworzeka  za kwotę 78 tys. zł 

 OSP Ożarów za kwotę 200 tys. zł 

 OSP Komorniki za kwotę 91 tys. zł 
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„Biblioteki publiczne 

Gminy Mokrsko  

na miarę XXI wieku” 

Dofinansowanie 60 tys. zł       Wkład  własny 

               63 tys. zł 

      

 

 

Projekt obejmował będzie remont pomieszczeń bibliotecznych 

i wymianę mebli w GBP w Mokrsku, jak również w jej filiach 

w Komornikach, Ożarowie i Krzyworzece. 

 

Efekty projektu: 

1) funkcjonalne pomieszczenia 

2) estetyczne wnętrza 

3)  rozszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej 

4)  szersza grupa mieszkańców korzystająca z bibliotek. 

 

 

Remont bibliotek 
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Składamy wnioski o dofinansowanie w najbliższych konkursach na: 

 
 Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- ORLIK 2012”  wraz z boiskiem do piłki nożnej   

 w miejscowości Mokrsko, 
 
 Dokończenie kanalizacji w Mokrsku (Mokrsko-Korea) oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Krzyworzeka z dojściem do Chotowa, Gó-

rali i Ożarowa oraz budowa ponad 100 szt. przydomowych oczyszczalni, 

 Przebudowa drogi gminnej   Chotów - Krzyworzeka - Ożarów  (od Brzezin do Ożarowa) wraz z skrzyżo-

waniem drogi powiatowej nr 117054 E w Ożarowie ( w b.r.  we współpracy ze Starostwem Powiatowym 

w Wieluniu złożyliśmy   wniosek   o dofinansowanie do tzw. schetynówek), 

 

 Przebudowa dróg powiatowych:  

 - nr 4509 w Chotowie ( w b.r.  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu złożyliśmy     

 wniosek   o dofinansowanie do tzw. schetynówek), 

 - nr 4510 od Mokrsko - Piekło aż do granic z gminą Skomlin (w ramach Inicjatyw Samorządowych). 

 

 

Posiadamy dokumentacje techniczne dotyczące: 

 

 rewaloryzacji parku w Ożarowie i Chotowie, 

 budowy kompleksu sportowego w Chotowie, 

 III etapu rozbudowy, remontu i termomodernizacji szkoły w Mokrsku, 
 uruchomienia II ciągu technologicznego na oczyszczalni w Mokrsku (w przygotowaniu), 
 przebudowy i rozbudowy Domu Ludowo– Strażackiego w Ożarowie na świetlicę wiejską, 
 remontu Ośrodka Zdrowia w Mokrsku (termomodernizacja),  
 przebudowy drogi nr 117053 E w miejscowości Krzyworzeka i nr 117209 E w miejscowości Słupsko, 

 zabezpieczono środki finansowe na projekt  remontu i przebudowy  drogi 4510 na odległości około 3 km     

 w miejscowościach Mokrsko i Krzyworzeka.  

 

   

Plany na przyszłość 


