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Inwestycje i projekty zrealizowane przez Gminę Mokrsko i jej jednostki podległe 

Urząd Gminy Mokrsko 

 Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko  

tel. 43 841 18 18; 43 886 32 88; fax.. 43 886 32 77  

urzad@mokrsko.pl   www.mokrsko.pl   www.bip.mokrsko.pl 

Budowa 4 szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” 491 191,42zł 

Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ożarowie 723 626,57zł 

Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko 5 124 634,78zł 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyworzeka 487 243,50zł 

Adaptacja pomieszczeń Domów Ludowo-Strażackich w Chotowie i Słupsku na świe- 825 034,64zł 

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Mokrsku 1 272 134,00zł 

Budowa kompleksu sportowego w ramach odnowy centrum m. Chotów wraz z do- 135 880,00zł 

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w jednostkach samorządu 1 151 440,49zł 

Przebudowa i modernizacja budynku komunalnego – Mokrsko 233 - Ośrodek Zdro- 518 839,70zł 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko 514 291,90zł 

Projekt „Mistrz i uczeń...” Realizacja Biblioteka Publiczna w Mokrsku 30 551,99zł 

Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku  „Zmieniamy się....” 242 831,73zł 

Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku „Pomocna dłoń II” 164 175,66zł 

Kontynuacja projektu: „Szkoła z perspektywą” w gminie Mokrsko 337 397,77zł 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne poniżej 14 000 Euro                    RAZEM: 153 371,31zł 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg                              RAZEM: 25 002,92zł 

 

Inwestycje i projekty zrealizowane na terenie gminy Mokrsko, w ramach inicjatyw 

samorządowych 

Inicjatywa samorządowa – Przebudowa drogi  nr 117054E i skrzyżowania z drogą nr 

4514E – LIDER GMINA MOKRSKO 

1 559 833,54zł 

Inicjatywa samorządowa – przebudowa drogi powiatowej nr 4509E w m. Chotów – 

LIDER POWIAT WIELUŃSKI 

1 314 078,00zł 

Inicjatywa samorządowa – przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E  

w m. Krzyworzeka i m. Mokrsko o dl 1.861 km – LIDER POWIAT WIELUŃSKI 

3 046 257,47zł 

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków – LIDER POWIAT WIE-

LUŃSKI 

1 691 159,33zł 
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Zestawienie inwestycji i projektów zrealizowanych na terenie Gminy Mokrsko  

w latach 2011-2012 

 W latach 2011 – 2012 na terenie Gminy Mokrsko 

zrealizowano inwestycje i projekty za 19 843 976,72zł 

Urząd Gminy Mokrsko 

 Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko  

tel. 43 841 18 18; 43 886 32 88; fax.. 43 886 32 77  

urzad@mokrsko.pl   www.mokrsko.pl   www.bip.mokrsko.pl 

Środki zewnętrze

Środki pochodzące z budżetu gminy 

Środki pochodzące od partnerów inicjatyw samorządowych

Inwestycje i projekty 2011-2012 zrealizowane na terenie gminy Mokrsko, w 
ramach inicjatyw samorządowych

Ogólna wartość inwestycji - 7 611 328,34zł 

Pozyskane środki zewnętrzne Środki z budżetu gminy 

Inwestycje i projekty 2011-2012 

zrealizowane przez Gminę Mokrsko i jej jednostki podległe

Ogólna wartość inwestycji - 12 232 648,38zł 
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Koszt inwestycji 

491 191,42zł 

 W ramach zadania zrealizowano 4 place zabaw przy:  

ZSiP w Krzyworzece, ZSiP w Komornikach,  

ZSiP w Ożarowie, SP w Chotowie. 

Wszystkie place zabaw wyposażono w nowoczesne urządzenia 

oraz nawierzchnię poliuretanową, spełniające wszelkie normy 

bezpieczeństwa. 

Dofinansowanie 

z 

Rządowego 

programu 

„Radosna Szkoła” 

241 345,00zł 

Budowa 4 szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” 

Wkład własny Gminy 

249 846,42zł 
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Umorzenie pożyczki  

z WFOŚiGW 

32 550,00zł 

Odzyskany podatek 

VAT 

63 182,00zł 

Możliwość umorzenia 

pożyczki z WFOŚiGW 

30 021,84zł 

Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ożarowie 

Wkład własny Gminy 

627 894,57zł 

     W ramach przebudowy i termomodernizacji budynku 

zostały wykonane następujące prace budowlane:  

 Przebudowa punktu aptecznego,  

 Przebudowa ZOZ, 

  zmiana konstrukcji dachu, 

 docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki ze-

wnętrznej,   

 wymiana instalacji co  i c.w.u., 

 przebudowa wejścia głównego, 

 rozbiórka schodów zewnętrznych i obudowy śmietnika, 

  utwardzenie dojścia po rozebranych schodach, wymiana 

zbiornika na ścieki,                                 

 przebudowa technologii kotłowni. 

Koszt inwestycji 

2008 - 2011 

723 626,57zł 
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Dofinansowanie  

z PROW 2007-13 

w wysokości  

3 125 488,00zł 

Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko 

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011 - 2014. 

W ramach zadania przewidziano: 

- budowę 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków  

- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjny-
mi i przepompowniami ścieków zlokalizowaną na działkach 
w obrębach - Brzeziny, Chotów, Krzyworzeka, Mokrsko, 
Ożarów Jest to część zaprojektowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej pracującej w systemie grawitacyjno-tłocznym obejmu-
jącej swym zasięgiem zlewnię miejscowości Krzyworzeka, 
Chotów, Ożarów i Mokrsko.  
 Do tej pory wybudowano:  
W 2011 roku  
Odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami, odcinek Oża-
rów L=1284  wartość: 444 078,40zł 
 
W 2012 roku  
Odcinek Krzyworzeka — przy drodze powiatowej 
wartość: 193 177,69zł 
95 szt. oczyszczalni przydomowych  
wartość: 1 476 164zł     

    

Koszt inwestycji 

5 124 634,78zł 

Do końca 2012r: 
I Etap PROW  

352 484,00zł 

Dotacja z WFOŚiGW 

163 800,00zł 

Pożyczka z WFOŚiGW 

163 800,00zł 

Zwrot VAT 

 373 491,00zł 
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Dotacja z Samorządu 

Województwa 

Łódzkiego — FOGR 

93 000,00zł 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w m. Krzyworzeka — kolonia Jankus 

Wkład własny Gminy 

394 243,50zł 

 W ramach zadania przebudowano drogę dojazdo-

wą do gruntów rolnych na koloni Jankus. Roboty prowa-

dzono na odcinku o dł. 1,2545 km.  

 W ramach robót wykonano m. in.:  

Roboty przygotowawcze (pomiarowe), podbudowy, na-

wierzchnie z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy, 

utwardzenie zjazdów indywidualnych, utwardzenie zjazdów 

na drogi, montaż znaków drogowych. 

Koszt inwestycji 

487 243,50zł 
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Dofinansowanie         

z LEADER               

za pośrednictwem 

LGD Ziemia 

Wieluńska  

Odnowa i rozwój wsi  

w ramach PROW 

437 500,00zł 

Adaptacja pomieszczeń Domów Ludowo-Strażackich w Chotowie i 

Słupsku na świetlice wiejskie 

  
 Całkowicie w Słupsku i częściowo w Chotowie zo-
stały przebudowane Domy Ludowo - Strażackie, gdzie po-
wstały nowe świetlice wiejskie, na miarę XXI wieku. 
 Świetlice zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt 
komputerowy i multimedialny. W każdej świetlicy pojawił 
się również stół bilardowy, stół do tenisa stołowego i piłka-
rzyki. 
 Wyposażono również kuchnie i sale bankietowe. 
Świetlice z pewnością będą świetnie wykorzystywane do 
prowadzenia różnorakich szkoleń oraz zajęć dla dzieci  
i młodzieży.  

 

Koszt inwestycji 

825 034,64zł 

Wkład własny Gminy 

387 534,64zł 



9 

 

Dotacja z Programu 

rządowego „Moje 

Boisko-Orlik 2012” 

500 000,00zł 

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Mokrsku 

  
 W ramach zadania wykonano nowoczesny kom-
pleks „Moje Boisko - Orlik 2012 w Mokrsku”. 
Zakres robót obejmował m.in.: 
budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą o wymia-
rach 30,0m x 62,0m, budowę boiska wielofunkcyjnego  
z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach: 19,1m x 32,1m, 
ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, chodniki, ciągi komu-
nikacyjne, wykonanie sieci drenarskiej wraz z odprowadze-
niem wód do rowu melioracyjnego, wykonanie przyłącza 
wodociągowego i kanalizacyjnego 
 
 Powstał nowocze-
sny obiekt, jedyny taki w 
naszej gminie, z którego 
bezpłatnie mogą korzystać 
mieszkańcy wszystkich 
miejscowości. 

Koszt inwestycji 

1 272 134,00zł 

Wkład własny Gminy 

438 800,00zł 

Dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego w 

Łodzi 

333 334,00zł 
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Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w jednostkach 

samorządu terytorialnego 

 Liderem projektu był Powiat Milicki. 

 Termomodernizacja budynku komunalnego Mokrsko 

233 z budową przyłącza cieplnego do budynku Urzędu Gminy  

w Mokrsku. Zakres robót obejmował m.in..: ocieplenie ścian ze-

wnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi ze-

wnętrznych, modernizacja pomieszczeń kotłowni, modernizacja 

systemu grzewczego -wymiana kotłowni węglowej na ekologiczną, 

roboty w zakresie insta-

lacji elektrycznej, budo-

wa przyłącza cieplnego 

do budynku Urzędu      

Gminy. 

   

 

 

   

 

   

  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  

i Przedszkola w Mokrsku w zakresie wymiany kotłowni  

i modernizacji systemu ogrzewania sali gimnastycznej. W zakres 

robót wchodziły m.in.: wymiana kotłowni węglowej na ekolo-

giczną (prace demontażowe, adaptacja pomieszczenia kotłowni, 

technologia kotłowni ekologicznej), 

instalacja elektryczna w kotłowni, 

pomieszczeniach sąsiadujących i sali 

gimnastycznej, modernizacja ogrze-

wania sali gimnastycznej, roboty bu-

dowlane w kotłowni i pomieszcze-

niach sąsiadujących z kotłownią.  

Koszt inwestycji 

1 151 440,49zł 

Dotacja z NFOŚiGW 

298 700,00zł 

Wkład własny Gminy 

424 188,25zł 

Dotacja z WFOŚiGW 

413 753,24zł 

Zwrot VAT 

 14 799,00zł 
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Przebudowa i modernizacja budynku komunalnego – Mokrsko 233 - Ośrodek 

Zdrowia w Mokrsku 

 Zakres robót obejmował m.in..:  

modernizację pomieszczeń - roboty budowlane 

(rozbiórkowe, ściany i ścianki działowe, stolarka okien  

i drzwi, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, 

malowanie, wentylacja), wykonano:  instalację elektryczną, 

instalację wodociągową, instalację pożarową, instalację ka-

nalizacyjną, instalację co, rozbiórkę i ponowne wykonanie 

schodów zewnętrznych wejścia głównego od strony północ-

nej, rozbiórkę i ponowne wykonanie schodów zewnętrznych 

od strony południowej, wykonanie podjazdu dla osób nie-

pełnosprawnych od strony południowej, przyłącze wodocią-

gowe, zewnętrzny hydrant pożarowy.  

Koszt inwestycji 

518 839,70zł 

Zwrot VAT 

 15 704,00zł 

Wkład własny Gminy 

503 135,70zł 
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Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko 

 Została wykonana modernizacja oczyszczalni ście-

ków w miejscowości Mokrsko, polegająca na wyposażeniu 

drugiego ciągu technologicznego istniejącej oczyszczalni, 

działającej w technologii osadu czynnego. W ramach zada-

nia wykonano 4 części zadania: Część technologiczną, Część 

Elektryczną, Wymianę pomp w przepompowni głównej oraz 

System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni ścieków  

w technologii przewodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przedmiotowe prace pozwoliły na zdecydowane 

zwiększenie możliwości pracy oczyszczalni ścieków  

z 200m3/dobę do 400m3/dobę, natomiast zainstalowany 

system monitoringu i wizualizacji został zintegrowany i jest 

kompatybilny z poprzednim, istniejącym systemem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt inwestycji 

514 291,90zł 

Umorzenie 

pożyczki z  

WFOŚiGW 

317 200,00zł 

Zwrot VAT  

93 271,00zł 

Wkład własny Gminy 

103 820,90zł 
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Dotacja z NPPDL 

2008-2011 

757 047,27zł 

Inicjatywa samorządowa - Przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - 

Krzyworzeka - Ożarów o dł. 2.657 km i skrzyżowania z drogą powiatową nr 

4514E Chotów - Mokrsko - Ożarów o dł. 0,220km  

Wkład własny Gminy 

724 825,05zł  

Koszt inwestycji 

1 559 833,54zł  

Wkład partnera: 
powiat wieluński 

77 961,22zł   

 Liderem projektu była Gmina Mokrsko.  

Zakres robót obejmował m.in.:  

Przebudowę nawierzchni na dł. 1,213 km.: roboty przygoto-
wawcze, wycinka drzew, wyrównanie i wzmocnienie istnieją-
cej podbudowy kruszywem łamanym, ułożenie dwóch warstw 
nawierzchni asfaltowej, od-
mulenie istniejących rowów 
drogowych z wymianą uszko-
dzonych rur pod zjazdami, 
przedłużenie istniejącej kanali-
zacji deszczowej, utwardzenie 
terenu kostką brukową przy 
kapliczce w m. Ożarów, uło-
żenie chodnika z kostki beto-
nowej, remont istniejących 
przepustów, budowa zatoki 
autobusowej, budowa chodni-
ka do przystanku wraz ze 
zjazdami do posesji i na pola, 
poszerzenie drogi od szer. 

5,50 do 7,00 m. 
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Inicjatywa samorządowa – przebudowa drogi powiatowej nr 4509E  

w miejscowości Chotów o dł. 1,260km 

Wkład własny Gminy 

328 519,50zł 

 Liderem projektu był Powiat Wieluński. 
 W ramach zadania przebudowano drogę powiato-
wą w Chotowie na  o dł. 1,260km 
Zakres robót obejmował m.in.:  
 rozbiórkę istniejącego krawężnika betonowego,   
 przebudowę nawierzchni, 
 wykonanie poszerzeń jezdni,  
 położenie warstwy wiążącej i ścieralnej asfaltu, 
 ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej  

z oporem,  
 wykonanie nowych chodników z kostki betonowej,  
 wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej  

i kruszywa łamanego, wykonanie zatoki autobusowej, 
wykonanie rowu krytego,  

 remont istniejącej kanalizacji deszczowej,  
 zorganizowanie odpływu wód opadowych i roztopowych. 

Koszt inwestycji 

1 314 078,00zł 

Dotacja z NPPDL 

2008-2011 

657 039,00zł 

Wkład lidera: 

 powiat wieluński  

328 519,50zł 
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Dotacja z NPPDL 

2008-2011 

776 038,67zł 

Inicjatywa samorządowa – przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E  
w miejscowościach Krzyworzeka oraz Mokrsko o dł. 1.861 km 

Wkład własny Gminy 

1 135 109,40zł 

Koszt inwestycji 

3 046 257,47zł 

Wkład lidera: 
powiat wieluński  

1 135 109,40zł 

 Liderem projektu był Powiat Wieluński. 

 Zakres prac przebudowy drogi powiatowej Nr 4510E 
w m. Krzyworzeka i Mokrsko obejmował m.in. wykonanie:  
robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych, prac związa-
nych z kanalizacją deszczową, wycinki drzew, robót ziemnych, 
odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy , krawężni-
ków, nawierzchni, ścieków, zatoki autobusowej, chodnika  
i ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji, pobocza i rowów 
drogowych, urządzeń obcych, oznakowania pionowego i po-
ziomego, inwentaryzacji wykonanych robót, opracowanie 
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykony-

wanych robót.  
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Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków 

tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa 

Razem wkład własny 

Gminy 407 908,73zł 

 W ramach tego dużego projektu, którego liderem 
był Powiat Wieluński, na terenie naszej gminy zreali-

zowano dwie inwestycje drogowe: 

(1) Przebudowa drogi gminnej Nr 117056E Morzykobyła - 

Ożarów w gminie Mokrsko o dł. 2,291 m.  

 Przedmiotowa droga stanowi połączenie drogi po-
wiatowej Nr 4514E Chotów - Mokrsko - Ożarów z drogą 
krajową nr 45. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: 
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, montaż kra-
wężników i ścieków, wykonanie miejsc postojowych, chod-
ników i zjazdów na posesje, przepustów, poboczy i rowów 

odwadniających. 

WARTOŚĆ: 1 341 912,28zł 

W tym wkład własny 335 027,79zł 

Razem koszty inwestycji 

1 691 159,33zł 
(dwie drogi) 

Razem dotacja  

RPO WŁ 2007-2013 

1 267 594,32zł 
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Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków 

tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa 

Razem wkład własny 

Gminy 407 908,73zł 

 (2) Przebudowa drogi gminnej nr 117057E Ożarów

-Kowale w gminie Mokrsko o długości 0.219 km  

Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie parkingu, 

podbudów, nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy 

wiążącej i ścieralnej), montaż krawężników, opasek przykra-

wężnikowych i ścieków z elementów betonowych, wykona-

nie wjazdów do posesji, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

utwardzenie poboczy i umocnienie skarp, oznakowanie pio-

nowe i poziome, regulacja zasuw wodnych, wzmocnienie 

fundamentu istniejącej kapliczki.  

WARTOŚĆ: 339 034,74zł 

W tym wkład własny: 69 102,44zł,  

wkład partnera - Gmina Wieluń: 15 656,28zł 

Dofinansowanie otrzymają także parafie w Mokrsku, Krzy-
worzece i Chotowie oraz Muzeum Wnętrz Dworskich  
w Ożarowie. 

 

Razem koszty inwestycji 

1 691 159,33zł 
(dwie drogi) 

Razem dotacja  

RPO WŁ 2007-2013 

1 267 594,32zł 

Wkład partnera: 
Gmina Wieluń       

15 656,28zł  
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Dofinansowanie         

z LEADER               

za pośrednictwem LGD 

Ziemia Wieluńska  

Odnowa i rozwój wsi  

w ramach PROW 

14 759,80zł 

Projekt „Mistrz i uczeń...”  

 Projekt „Mistrz i uczeń – przekazywanie tradycji 
regionalnych społeczności lokalnej przez organizowanie 
spotkań i zakup strojów ludowych i instrumentów muzycz-
nych”  
 Projekt został przygotowany i zrealizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Mokrsku oraz wszystkie 
zespoły ludowe z terenu gminy. W ramach projektu miały 
miejsce warsztaty z plastyki ludowej. Znana wszystkim twór-
czyni ludowa - pani Wanda Majtyka wyjawiła uczestnikom 
tajniki wykonywania przepięknych kwiatów z bibuły 
i zdobienia nimi palm wielkanocnych. Doposażono również 
poszczególne zespoły ludowe. 
 

 

Koszt zadania 

30 551,99zł 

Wkład własny  

Gminna Biblioteka 

Publiczna w Mokrsku 

15 792,19zł 
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Dofinansowanie        

z E F S 

 w ramach PO KL  

217 334,40zł 

„Zmieniamy się. Aktywna integracja w Gminie Mokrsko” 

 Projekt „Zmieniamy się” - Aktywna integracja 
w GOPS w Mokrsku. Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.                                                     
 Ogólnym celem projektu było: zwiększenie ak-
tywności zawodowej osób bezrobotnych, bądź nieak-
tywnych zawodowo, a w związku z tym przywrócenie 
na rynek pracy osób wykluczonych   korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej GOPS w Mokrsku oraz 
ich integracja ze społeczeństwem.  
      Nadrzędnym celem projektu było objęcie in-
strumentami aktywnej integracji 7 klientów GOPS  
w Mokrsku poprzez zawarcie kontraktów socjalnych 
umożliwiających aktywizację społeczno-zawodową. 
 
      Cele szczegółowe projektu:                                     
 zwiększenie motywacji do działania i zaufania we 

własne siły,                                                             
 zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników 

projektu,                                                        
 zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie 

umiejętności umożliwiających ponowne wejście na 
rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym     z terenu gminy Mokrsko, które ukończą 
projekt, 

 poprawa skuteczności funkcjonowania Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 doskonalenie umiejętności zawodowych. 
 

Koszt zadania 

242 831,73zł 

Wkład własny Gminy 

25 497,33zł 



20 

 

Dofinansowanie        

z E F S 

 w ramach PO KL  

100% 

Klub Integracji Społecznej „Pomocna dłoń II” 

 Projekt pod nazwą: Klub Integracji Społecznej      
„Pomocna dłoń” II realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mokrsku i Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Mokrsku. 
 Główne cele: 
 ograniczenie sfery wykluczenia społeczno-zawodowego    

osób niepełnosprawnych 
 wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy      

w Mokrsku w nową pracownię ceramiczną 
 nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności wła-

snoręcznego robienia biżuterii 
 wzrost kompetencji miękkich poprzez warsztaty   

arteterapii obejmujące: muzykoterapię, dramatoterapię, 
biblioterapię, choreoterapię 

 warsztat wyjazdowy - wizyta studyjna do pracowni cera-
micznej Twórcze-ego w Łodzi 

Koszt zadania 

164 175,66zł 
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Dofinansowanie        

z E F S 

 w ramach PO KL  

100% 

Kontynuacja projektu „Szkoła z perspektywą wysoka jakość oświaty  

w gminie Mokrsko” 

 Projekt „Szkoła z perspektywą…” to trzyletni pro-
gram, polegający na prowadzeniu różnorakich  zajęć dodat-
kowych. Rok 2011 był ostatnim rokiem realizacji projektu.  
 
 Cel główny to Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacji 431 
uczniów z 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum z gminy 
Mokrsko. 
 
 Cele szczegółowe projektu to: 
Umożliwienie 220 uczniom rozwijania kompleksowego, 
kluczowych przyrodniczo-matematycznych, ICT i posługi-
wania się językami obcymi w ramach interdyscyplinanych 
zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodami aktywnymi. 
Umożliwienie 117 uczniom zlikwidowania opóźnienia  
w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podsta-
wowego programu dla danego etapu edukacji na pozalek-
cyjnych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.  
Udzielenie 45 uczniom, u których stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się, specjalistycznego wsparcia na poza-
lekcyjnych zajęciach korekcyjnokompensacyjnych. 
Udzielenie 39 uczniom z zaburzeniami mowy specjalistycz-
nego wsparcia na pozalekcyjnych zajęciach logopedycznych 
 

Koszt zadania 

337 397,77zł  

w 2011r. 

Wartość całkowita 

projektu 2009-11  

1 373 099,72zł 
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Dofinansowanie        

do projektu „Bliżej 

natury, bliżej wiedzy” 

28 655,00zł 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne poniżej 14 000 Euro                     

W latach 2011 - 2012 zrealizowano następujące 
inwestycje i  zakupy inwestycyjne poniżej 14 000 

Euro 

 

Suma 

153 371,31zł 

Modernizacja przepompowni ścieków w Mokrsku 31 053,80zł 

Projekt „Bliżej natury, bliżej wiedzy” w Krzyworzece 45 137,00zł 

Budowa sceny widowiskowej 14 489,40zł 

Budowa boiska sportowego w Komornikach 32 698,00zł 

Budowa parkingu w Krzyworzece 7 543,00zł 

Zakup schodołazu do ZSiP w Mokrsku 13 600,00zł 

Zakup kotła grzewczego o mocy 30 KW do budyn-

ku komunalnego Mokrsko 269 b 

  
8 850,11zł 
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Współpraca zagraniczna  

 Zrealizowano projekt pn.: System turystyki wiejskiej i szlaki kulinarne w ramach programu 
„Europa dla obywateli”, Ogłaszany przez Komisję Europejską (odpowiednią agencję wykonaw-

czą) ,Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy. 
  Projekt obejmował współpracę 5 gmin z różnych krajów poświęconą rozwojowi turystyki na ob-
szarach rolniczych. Liderem projektu była gmina Colletorto położona w południowych Włoszech. Partnera-
mi oprócz Mokrska były jeszcze gminy z Hiszpanii, Łotwy i Cypru. Działania w projekcie obejmowały 5 
wydarzeń w roku 2011 i 2012. Każde odbywało się w jednej z gmin. Maj 2011 – gmina Colletorto (Włochy), 
Czerwiec 2011 - Lefkara  (Cypr), Czerwiec 2012 – Mokrsko, 2012 - Grobina (Łotwa), 2012 – Tentudia 

(Hiszpania) 
  
 
 

 
 

  
 

 Wartością dodaną projektu było podpisanie w dniu 24 lutego 2013 umowy partnerskiej 
z łotewską gminą Grobina. Podpisywał ją w imieniu Grobiny -  Burmistrz Miasta i Gminy Grobina -

Aivars Priedols oraz w imieniu gminy Mokrsko - Wójt Gminy Tomasz Kącki).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Współpraca pomiędzy gminami będzie polegała na wymianie doświadczeń dotyczących różnych 

płaszczyzn funkcjonowania władz samorządowych, prowadzeniu wspólnych projektów, jak również na zaan-
gażowaniu obywateli we wdrażaniu dobrych praktyk w zarządzaniu gminą. 

Widać już pierwsze efekty współpracy - Gmina Mokrsko będzie partnerem w projekcie pod nazwą 

„Jak wypromować rozpoczęcie własnego biznesu młodych ludzi”.. Jest to projekt w ramach w/w programu 
„Europa dla obywateli”. Wniosek złożyła gmina Grobina, oprócz Nas, w projekcie wezmą udział  jeszcze 
gminy z Estonii oraz z Litwy. Celem tego projektu jest aktywizacja młodych ludzi oraz pokazanie poprzez 
liczne seminaria aspektów zakładania własnego biznesu. 
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 Zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej - Wykonanie dokumentacji projektowych i realizacja przebu-

dowy sieci dróg gminnych: Mokrsko (Kośnik), Mokrsko (Za Kościołem), Słupsko i Mątewki (droga gminna 
Nr  117059E – w tym Mamzerówka), Komorniki (Granice), Ożarów (Lasek), Krzyworzeka (Pólko), Krzy-

worzeka (Olszyny). 

 Wsparcie przebudowy dróg powiatowych (m.in. dokończenie projektu przebudowy drogi powiatowej  

nr 4510E Wieluń – Skomlin – Bolesławiec w miejscowości Mokrsko) 

 Domy Ludowo – Strażackie na miarę XXI wieku – Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń domów ludo-

wo strażackich  na świetlice wiejskie w m. Mokrsko, Ożarów, Krzyworzeka oraz II etap prac w m. Chotów. 

 Poprawa warunków kształcenia jako podstawowe zadanie rozwoju świadczonych usług oświatowo – eduka-

cyjnych – Przebudowa i termomodernizacja ZSiP w Mokrsku, ZSiP w Krzyworzece, ZSiP w Ożarowie, ZSiP 

w Komornikach, Remont budynku SP w Chotowie. 

 System wodociągowy - jako jeden z głównych elementów rozwoju infrastruktury na terenie gminy - Moderni-

zacja hydroforni w m. Mokrsko i Ożarów, Sieć wodociągowa pomiędzy m. Komorniki i m. Mokrsko z prze-

pompownią bądź zbiornikiem wyrównawczym. 

 Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – Kontynuacja budowy kanalizacji w gminie Mo-

krsko. 

 Rozwój i rozbudowa kompleksów sportowych jako podstawa działań, mających na celu zapobieganie zjawi-

sku wykluczenia społecznego – Dokończenie obiektów sportowych w m. Chotów, Komorniki, Krzyworzeka, 

Mokrsko. 

 Rewitalizacja przestrzeni publicznych jako źródło wzmocnienia więzi społecznych – rewitalizacja parków 

wiejskich w Chotowie i Mokrsku, zagospodarowanie terenu w otoczeniu Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia 

w Mokrsku. 

 Rewitalizacja przestrzeni komunikacyjnych, rozwój bazy parkingowej, place zabaw. 

 Projekty miękkie jako podstawa oddolnej aktywizacji społecznej – m.in. projekt cyfryzacji, projekty edukacyjne 

dla szkół.  

  Realizacja Planów Odnowy Miejscowości.  
  

 Na dzień obecny Urząd Gminy w Mokrsku jest w trakcie przygotowywania lub realizacji wielu projek-

tów w/w przedsięwzięć w każdej z zaprezentowanych dziedzin. 

 Wyznacznikiem realizacji w/w przedsięwzięć jest posiadanie odpowiednich własnych wkładów finanso-
wych i pozyskanie dofinansowanie z innych źródeł. Pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznych jest w Gmi-

nie Mokrsko na bardzo wysokim poziomie.   

Wydawca: Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko  
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