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Raport o stanie Gminy Buczek za rok 2018 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

przedstawiam niniejszym raport o stanie Gminy Buczek w roku 2018. 

 

 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i 

społeczną gminy Buczek w roku 2018.. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach 

funkcjonowania gminy. Raport jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 

możliwości dalszego rozwoju gminy.  

 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Buczek i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w 

posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych,  

 

 

 

Demografia 

 

MIESZKAŃCY GMINY 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba  mieszkańców zwiększyła się o 3 osoby, przez 

co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5155 osób, w tym 2634 kobiet i 2521 mężczyzn. W 

odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wyniosła 402 osoby, a 

liczba mieszkańców 454, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1546 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 1760, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 686, a liczba mieszkańców 

307. 

W 2018 r. urodziło się w gminie 45 osób , w tym 24 dziewczynek i 21 chłopców, a zmarło 57 

osób , w tym 25 kobiet i 32 mężczyzn. Wobec tego ubytek naturalny w 2018 r. wyniósł 12 

osób. Najczęstsze przyczyny zgonów to podeszły wiek oraz choroby nowotworowe. W 2018 

r. nie odnotowano zgonów niemowląt.  
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Finanse Gminy 

 

Budżet na rok 2018 realizowany był na podstawie Uchwały Nr XXX/244/2017 z dnia 20 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2018. Wykonanie 

dochodów i wydatków przedstawia się następująco:  

1. Dochody:    Plan  23.965.935,40       wykonanie  24.300.075,71                        

101,39% 

Z tego: 

a) dochody bieżące, plan 22.205.040,40  wykonanie 22.345.456,71 zł; 

b) dochody majątkowe, plan 1.760.895,00  wykonanie 1.954.619,00 zł. 

     2.    Wydatki:     Plan  24.463.411,00        wykonanie  22.989.975,17                         

93,98% 

planu. Z tego: 

a) wydatki bieżące, plan 20.390.445,00 zł, wykonanie 19.021.129,04 zł; 

b) wydatki majątkowe, plan 4.072.966,00 zł, wykonanie  3.968.846,13 zł. 

     3.    Przychody budżetu 940.540,46 

     4.    Rozchody budżetu 443.064,40 

 

Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową wraz z wolnymi środkami w łącznej kwocie 

1.807.576,60 

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniosła 3.324.327,67 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2018-2022 została przyjęta Uchwałą 

Nr XXX/243/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. WPF zakładała dla roku 2018 dopuszczalny 

wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na poziomie 7,15%, natomiast 

wykonanie wyniosło 15,45% co jest wynikiem znacznie wyższym od planowanego.  

Podobnie kształtuje się nadwyżka operacyjna, która planowana była na poziomie 714.039,40 

natomiast wykonanie wyniosło 3.324.327,67.  

 

Ściągalność należności budżetu Gminy Buczek 

 

Podatki.  

 Wpływy za rok 2018 wg stanu na 31.12.2018r. wyniosły: 

    - z tytułu podatków i opłat (od nieruchomości, rolny leśny, środków transportowych, od 

posiadania psa):  4 554 433,58 zł  

    - tytułu kosztów egzekucyjnych i doręczonych upomnień: 5 210,49 zł  

    - z tytułu odsetek od nieterminowych należności: 4 342,67 zł 

2) Zaległości podatków według stanu na dzień 31.12.2018 r : 141 981,34 zł  
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      co stanowi około 3% dochodów z tyt. podatków i opłat. 

3) Nadpłaty według stanu na dzień 31.12.2018 r : 19 252,98 zł         

W stosunku do podatników, którzy spóźniają się z wnoszeniem podatków, wysyłane są 

systematycznie upomnienia. W roku 2018 z tytułu zaległości podatkowych zostało 

wystawionych 263 upomnień, następnie skutkowało to wystawieniem 84 tytułów 

wykonawczych. 

W większości przypadków po wystosowaniu upomnień podatnicy regulują zaległości w ciągu 

7 dni od doręczenia upomnienia pozostała cześć jest egzekwowana przez urzędy skarbowe. W 

80% zaległości stanowią drobne kwoty do 200 zł. Pozostałe zaległości stanowią kwoty 

podatników prowadzących działalność gospodarczą.  

W według stanu na 31.12.2018 r  hipoteką przymusową została zabezpieczona kwota około 

26 tys.   

 

Woda i odprowadzanie ścieków. 

Sytuacja finansowa w usługach dostarczania wody i odprowadzania ścieków kształtuje się 

następująco:  

Sprzedaż z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w roku 2018 wyniosła 

669 268,89 zł. brutto  

Wpłaty wyniosły 603 047,26 zł. brutto 

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 148 782,38 zł z czego 113 197,24 stanowią 

zaległości. Zaległości stanowią one około 16%  dochodów. 

W około 15 % zaległości wymagalnych stanowi jeden dokument sprzedaży na kwotę 

16 632,17 zł, wobec którego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.  

W około 74 % zaległości stanowią zaległości bieżące wynikającego z bieżących rocznych 

rozliczeń.  

Mniej niż 3 % dłużników to dłużnicy wobec, których ściągalność jest utrudniona. Jednakże w 

miarę możliwości finansowych jest regulowana. W przypadku pozostałej części dłużników 

należności regulowane są sukcesywnie po terminie płatności. 

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wpływy za rok 2018 wg stanu na 31.12.2018r. wyniosły: 

    - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  263 753,09 zł  

    - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i doręczonych upomnień: 1 362,31 zł

  

    - z tytułu odsetek od nieterminowych należności: 697,44 zł 

2) Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 31 309,11 zł co 

stanowi około 11% dochodów tego tytułu. 

3) Nadpłaty: 7 274,11 zł         

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W roku 2018 z tytułu 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawionych 98 upomnień, 

wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Założono 3 wpisy hipoteczne.  
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Udzielone dotacje 

 

W roku 2018 udzielono z Budżetu Gminy Buczek dotacje w łącznej wysokości 1.457.030,22 

zł. 

Z czego 1.215.566,70 to dotacje na zadania bieżące, natomiast 241.463,52 na zadania 

majątkowe. 

Dotacje otrzymały: 

1. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:  

– Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku, który z otrzymanej dotacji 

podmiotowej realizował zadania statutowe.  

- Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku, która z otrzymanej dotacji podmiotowej 

realizował zadania statutowe. 

- Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Buczku, która z otrzymanej dotacji 

celowej wymieniła orynnowanie przy zabytkowym Kościele w Buczku. 

       2.   Z zakresu Transportu i łączności: 

            - Gmina Łask, która otrzymała dotacje celową na dofinansowanie linii autobusowej na 

trasie               Łask-Buczek, 

            - Powiat łaski, który otrzymał dotacje celową z przeznaczeniem na modernizacje drogi 

2305E                Grzeszyn-Gucin. 

3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: 

   - Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, która otrzymała dotacje na dofinansowanie 

wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej 

oraz na dofinansowanie zakupu alkomatów z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy 

Policji w Łasku. 

  - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, która otrzymała 

dotacje na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu operacyjnego 

służącego ochronie przeciwpożarowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Łasku. 

4. Z zakresu Ochrony zdrowia: 

   - Samodzielnemu Publicznemu zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku, 

który otrzymał dotację na zakup ultrasonografu. 

5. Z zakresu Kultury fizycznej: 

  - Klubowi Sportowemu „Tęcza” oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu „Orkan 

Buczek”, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu.  

6. Z zakresu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

   - Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 2 

mieszkańców.   

 

 

Rok 2018 był rokiem, który nie przyniósł większych problemów z wykonywaniem  budżetu 

gminy. Zaistniał jedynie chwilowy problem z płynnością finansową spowodowaną tym, że 

środki na zadania realizowane w ramach projektów Unii Europejskiej spływają po 

zakończeniu projektu. Płatność za wykonanie zadania następuje z własnych środków budżetu 

gminy. Po złożeniu dokumentów rozliczeniowych następuje dość długi okres, w którym 
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oczekujemy na zwrot poniesionych nakładów. Jednak udało się przetrwać okres oczekiwania 

na środki przesuwając płatności bieżące w taki sposób aby nie zaciągać zobowiązania 

krótkoterminowego.  

W roku 2018 przeprowadzono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. Najtańsza oferta okazała się bardzo wysoka, co spowoduje znaczący wzrost 

kosztów obsługi tego zadania. Skutki finansowe odczuwalne będą dopiero od stycznia 2019 

roku ale już dziś oznacza to problem dla realizacji budżetów lat następnych.  

W roku 2018 dało się też zauważyć duży wzrost kosztów zadań oświatowych. Składa się na 

to kilka czynników. Po pierwsze reforma systemu oświaty wygaszająca Gimnazja 

„skumulowała” dodatkowe roczniki, co wygenerowało dodatkowe koszty. Po drugie od 

września 2018 roku dodatkowe oddziały w Gminnym Przedszkolu funkcjonują już bez 

dofinansowania z Unii Europejskiej, co również przyczyniło się do zwiększenia kosztów w 

zakresie oświaty. Po trzecie subwencja oświatowa jest niedoszacowana i w coraz mniejszym 

stopniu pokrywa koszty funkcjonowania oświaty.     

 

Dużym sukcesem Gminy Buczek w roku 2018 jest to, że udało się pozyskać znaczące środki 

zewnętrzne na realizacje zadań inwestycyjnych jak i bieżących. Łącznie, działania 

podejmowane w 2018 roku wygenerowały kwotę 4.808.001,12 zł. Jest to kwota bardzo duża 

w stosunku do budżetu Gminy Buczek. Cieszy również fakt że są to środki bezzwrotne w 

postaci dotacji. Podkreślić należy również to, że środki pozyskane były na różnorodne 

działania. Składano wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach RPO jak i 

PROW na duże inwestycje takie jak Przebudowa drogi gminnej Malenia-Grzeszyn czy 

budowa targowiska „Mój Rynek”. Pozyskano dotacje dla  OSP na zakup sprzętu. Pozyskano 

środki z rezerwy subwencji oświatowej jak i na małe granty sołeckie.  

Część środków wpłynęło już na rachunek gminy, część wpłynie w roku 2019. Jest to ogromny 

sukces ponieważ dzięki tym środkom udało się zrealizować inwestycje zaplanowane na rok 

2018 jak i podjąć działania do realizacji inwestycji i przedsięwzięć zaplanowanych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczek na lata 2018-2022.  

Wszystkie te działania doprowadziły do tego, że Gmina Buczek znalazła się na wysokiej 

pozycji w rankingu „Wspólnoty”. Gmina Buczek według samorządowego czasopisma 

„Wspólnota”  pod względem inwestycyjnym gmin wiejskich zajęła 6 pozycje w 

województwie łódzkim wydając na jednego mieszkańca 1.209,06 zł. W klasyfikacji krajowej 

Nasza gmina zajmuje 63 miejsce na ponad 1500 gmin 
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Mienie Gminne 

 

I. STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Buczek jest właścicielem 219 ha 

gruntów, z czego 16% stanowią grunty rolne, 4,6% lasy i 79,4% grunty zabudowane i 

zurbanizowane w tym 59%  zabudowanych gruntów stanowią drogi.  

Gmina Buczek oddaje w użytkowanie wieczyste łącznie 1,5372 ha, są to przede 

wszystkim grunty sklasyfikowane jako inne tereny zabudowane. Do budżetu gminy z tego 

tytułu w 2018 roku wpłynęło 7.930,02 zł.  

GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

Lp. Lokalizacja Nr działki Powierzchnia 

1. Grzeszyn 78/1 0,8822 ha 

2. Grzeszyn 78/2 0,207 ha 

3. Bachorzyn 272/1 0,2258 ha 

4. Gucin 84/4 0,0965 ha 

5. Gucin 195/3 0,1257 ha 

 

Gmina Buczek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedała 13 działek 

(1,6146 ha) na nowo powstałym osiedlu w Buczku pod zabudowę mieszkaniową i 1 działkę 

(0,0233 ha) w Buczku na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.  

DZIAŁKI SPRZEDANE W 2018 ROKU 

Lp. Nr działki Lokalizacja działki wielkość 

1. 255/1 Buczek 0,0233 ha 

2. 542/19 Buczek 0,1575 ha 

3. 542/10 Buczek 0,1219 ha 

4. 542/13 Buczek 0,1220 ha 

5. 542/14 Buczek 0,1219 ha 

6. 542/15 Buczek 0,1220 ha 

7. 542/16 Buczek 0,1220 ha 

8. 542/27 Buczek 0,1083 ha 

9. 542/30 Buczek 0,1239 ha 

10. 542/31 Buczek 0,1240 ha 

11. 542/50 Buczek 0,1252 ha 

12. 542/7 Buczek 0,1220 ha 

13. 542/8 Buczek 0,1219 ha 

14. 542/9 Buczek 0,1220 ha 

RAZEM:  1,6379 ha 
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Gmina Buczek w 2018 roku nabyła 2 działki: w Buczku o pow. 0,0050ha i w Gucinie 

o pow. 0,0373ha, obie  w celu poszerzenia dróg. 

DZIAŁKI KUPIONE W 2018 ROKU 

Lp. Nr działki Lokalizacja działki wielkość 

1. 254/3 Buczek 0,0050 ha 

2. 292/1 Gucin 0,0373 ha 

RAZEM: 0,0423 ha 

 

Decyzją Wojewody Łódzkiego gmina nabyła z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 

roku nieruchomość Skarbu Państwa w Bachorzynie o pow. 0,79 ha (1 działka). 

II. MIENIE KOMUNALNE 

W mieszkaniowym zasobie Gminy Buczek aktualnie znajdują się 33 lokale w 12 

budynkach, w tym 2 lokale socjalne oraz 1 przeznaczony na pomieszczenie tymczasowe. 76% 

lokali wyposażone jest w sieć energetyczną i wodociągową, a 24% tylko w sieć energetyczną. 

Według stanu na koniec 2018 roku wolnych jest 10 lokali, które mogą służyć do zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. W stosunku do roku poprzedniego jest o 

jeden lokal mniej, ponieważ lokal został zniesiony z gminnego zasobu mieszkaniowego, który 

znajdował się w budynku po byłej szkole podstawowej w Maleni, budynek ten gmina w 

całości przeznacza do wydzierżawienia. Aktualnie nie ma osób oczekujących na przydział 

lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.  

LOKALE ZNAJDUJĄCE SIĘ W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY 

Lp. Położenie lokalu Pow. użytkowa w m2 Sposób zagospodarowania 

1. Buczek ul. Szkolna 3B 31,89 Umowa najmu 

2. Buczek ul. Szkolna 3B 60,95 Umowa najmu 

3. Buczek ul. Szkolna C 60,60 Umowa najmu 

4. Buczek ul. Szkolna 3C 31,90 Nie zamieszkały 

5. Buczek ul. Spółdzielcza 1/1 46,50 Umowa najmu 

6. Buczek ul. Spółdzielcza 3A/1 50,70 Umowa najmu 

7. Bachorzyn 45 37,20 Umowa najmu 

8. Bachorzyn 45 44,00 Umowa najmu 

9. Czestków B 10A 51,00 Umowa najmu 

10. Brodnia Dolna 32/1 42,00 Umowa najmu 

11. Brodnia Dolna 32/1 50,95 Umowa najmu 

12. Brodnia Dolna 32/1 24,00 Nie zamieszkały 

13. Grzeszyn 5 44,70 Nie zamieszkały 

14. Grzeszyn 5 45,60 Nie zamieszkały 

15. Grzeszyn 5 27,20 Umowa najmu 

16. Grzeszyn 5 43,10 Umowa najmu 
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17. Grzeszyn 5 34,45 Nie zamieszkały 

18. Grzeszyn 5  43,91 Umowa najmu 

19. Grzeszyn 5 29,30 Umowa najmu 

20. Grzeszyn 7 38,00 Umowa najmu 

21. Grzeszyn 7 37,90 Umowa najmu 

22. Grzeszyn 7 47,50 Nie zamieszkały 

23. Grzeszyn 7 32,60 Nie zamieszkały 

24. Grzeszyn 7 20,00 Nie zamieszkały 

25. Gucin 61 23,40 Umowa najmu 

26. Gucin 61 16,10 Nie zamieszkały 

27. Gucin 61 31,60 Nie zamieszkały 

28. Gucin 61 26,94 Umowa najmu 

29. Gucin 61 28,30 Umowa najmu 

30. Strupiny 6 35,00 Umowa najmu 

31. Strupiny 6 26,30 Umowa najmu 

32. Strupiny 19 40,00 Umowa najmu 

33. Strupiny 19 18,60 Umowa najmu 

 

Do budżetu gminy Buczek w tytułu czynszu za wynajem lokali  mieszkalnych w 2018 

roku wpłynęło 47.491,47 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 3 lokatorów oraz 1 

osoba będąca właścicielem domu jednorodzinnego, łącznie wypłacono 7.376,28 zł świadczeń. 

W Bachorzynie w budynku  w którym znajdują się  lokale mieszkalne oraz świetlica wiejska 

dokonano docieplenia oraz otynkowania, wymieniono drzwi zewnętrzne  wraz z zadaszeniem 

oraz parapety zewnętrzne. W świetlicy wiejskiej w Sycanowie dokonano prac remontowych 

wewnątrz budynku polegających na położeniu elektryki i hydrauliki, płyt gipsowych, płytek 

ceramicznych oraz malowanie ścian i docieplenie budynku z zewnątrz. Na terenie Gminy 

znajduje się 10 świetlic wielskich, z czego 8  znajduje się przy Ochotniczych Strażach 

Pożarnych.  

 

Inwestycje gminne 

 
Na 2018 r. Gmina Buczek zaplanowała i wykonała następujące inwestycje: 

 Przebudowy drogi gminnej nr 103110E Malenia –Sowińce – Grzeszyn 

 Konserwacji drogi dojazdowej wewnętrznej w Woli Bachorskiej 

 Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w Buczku ul. Wschodnia i ul. Spokojna 

 Konserwacja drogi gminnej nr 103112 E  w miejscowości Luciejów 

 Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek – 

zakończenie w 2019 

 Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą – zakończenie w 2019 
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Przebudowy drogi gminnej nr 103110E Malenia –Sowińce – Grzeszyn 

W dniu   19.12.2017 r  wybrano ofertę w  przetargu na wykonanie  Przebudowy drogi 

gminnej nr 103110E Malenia –Sowińce – Grzeszyn. Przebudowano w 2018 r.  odcinek drogi 

o długości 3,39 km. Zadanie to dofinansowano  ze środków  PROW na lata 2014-2020  w 

kwocie 1 612 992,00 zł. Wykonawcą była  Firma Skanska S. A. za kwotę  2 182 311,84  zł   

inwestycja została zakończona w  dniu 30 maja 2018 r. 

Konserwacji drogi dojazdowej wewnętrznej w Woli Bachorskiej 

Wartość zamówienia wynosi 229 971,43. W trakcie konserwacji  na długości 1 km wykonana 

została nowa  nakładka asfaltowa  jezdni. Gmina Buczek otrzymała o dofinansowanie na 

konserwację drogi wewnętrznej w Woli Bachorskiej  na kwotę 135 tys. zł do Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowa była 

wykonana do końca lipca 2018 . 

Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w Buczku ul. Wschodnia i ul. Spokojna.  

Za kwotę  282 569,92 zł przebudowano  odcinek drogi o długości 470 m , tj. wykonano nową 

nawierzchni jezdni, regulację  studni kanalizacyjnych. Przebudowę drogi  wykonano do końca 

lipca 2018 r. 

Konserwacja drogi gminnej nr 103112 E  w miejscowości Luciejów    

Wykonano nową nawierzchni jezdni, regulację  zaworów wodociągowych. Przebudowę drogi  

wykonano do dnia 10.10.2018  za kwotę 257920,94  zł   brutto . 

Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek 

Inwestycja za 2 mln zł współfinansowana z funduszy unijnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwotą ponad 670 tys. zł. W centralnym 

punkcie rynku  została  wybudowana  4,5-metrowa tężnia solankowej w kształcie truskawki. 

Na wybudowanym targowisku będą funkcjonować dwa stałe budynki wyposażone w media 

(wodę, energię pochodząca z fotowoltaiki) oraz zadaszone, oświetlone stoiska targowe na 

sprzedaż lokalnych produktów. 

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą 

Inwestycja rozpoczęta w 2018 r. a zakończona w 2019 r. Całość kosztowała  688 000,00. zł, z 

dotacją z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 

ponad 250 tys. zł. W ramach zadania przeprowadzono kompleksowy remont. Wymieniono 

stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe. Wyremontowane są również sanitariaty i 

zaplecze kuchenne. Elewacja zewnętrzna świetlicy jest docieplona i położony tynk 

strukturalny. 
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W 2019 roku  w inwestycjach drogowych planujemy w miejscowości Kowalew-Luciejów 

Grabowce, poszerzyć jezdnię drogi o 1,2 m kostką brukową na odcinku 1km, na pozostałej 

części tej drogi zostanie położona nakładka asfaltowa z 80 cm poboczem utwardzonym 

destruktem asfaltowym. Inwestycja wyniesie 577 tys. zł,  

Kolejną inwestycją drogowa to Osiedle Czestków, gdzie będzie nowa nakładka z 1, 2 m  

poszerzeniem ulicy z kostki brukowej, inwestycja za około 600 tys. złotych. Oprócz tego w 

Czestkowie B planowany jest remont drogi powiatowej, nowa nakładka oraz utwardzone 

pobocze. 

Gmina Buczek planuje wykonać przebudowę drogi gminnej nr 103115E Buczek – Józefatów. 

Złożony został wniosek o dofinansowanie około 750 tyś złotych na nową nakładkę asfaltową 

oraz poszerzenie drogi. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 1,4 mln zł. 

Duża inwestycje to budowa przy Urzędzie Gminy rynku z tężnią dla mieszkańców,  to 

inwestycja za pond 2mln złotych współfinasowana z funduszy unijnych. Inwestycja 

zakończona w  kwietniu 2019. 

Budowa sali OSP w Woli Buczkowskiej za ponad 700 tyś. złotych to kolejna inwestycja i to 

już ostatnia wyremontowana strażnica w naszej Gminie  dofinansowana  z funduszy unijnych.  

Inwestycja  zakończona w  kwietniu 2019. 

Długo oczekiwana inwestycja do realizacji to budowa ogniw fotowoltaicznych za 3,5 mln 

złotych, która ma być rozpatrzona w III kwartale 2019 roku przez Urząd Marszałkowski, 

miejmy nadzieję że nasza gmina zostanie uwzględniona w tym rozdaniu. 

Będą realizowane również mniejsze inwestycje jak: budowa szatni dla piłkarzy, 

przygotowanie projektów przebudowy, remontów dróg na terenie gminy, dokończenie 

remontu świetlicy w Bachorzynie, planujemy również rozpocząć przebudowę GOKiS w 

Buczku. 

Realizowany będzie program dla mieszkańców gminy Buczek dot. wymiany źródeł ciepła na 

kotły gazowe. Z budżetu gminy udzielona zostanie dotacja celowa w przypadku kotłów 

gazowych opalanych gazem ziemnym 3.000 zł oraz kotłów gazowych opalanych gazem 

ciekłym 1.500zł 

 

 

 

Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna 

 

W gminie Buczek jest 998 odbiorców usług korzystających z gminnego wodociągu i 574 

odbiorców usług odprowadzających nieczystości ciekłe do gminnej kanalizacji sanitarnej.  

Długość sieci kanalizacyjnej to 29,79 km.  

Miejscowości objęte systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej to: Buczek, Bachorzyn, 

Józefatów, Czestków A, Czestków B, Czestków F, częściowo Dąbrówka. 
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Gmina w sowim zarządzie posiada dwie oczyszczalnie ścieków: Buczek ul. Wąska 7 oraz 

Czestków B 17. Oba obiekty posiadają pozwolenia wodnoprawne. Ścieki odprowadzane są 

odpowiednio do rzeki Końskiej oraz rzeki Czajki. Wyniki pomiarów ścieków wprowadzanych 

do oczyszczalni jak i odprowadzanych do wód są wykonywane  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz pozwoleniem wodnoprawnym. Ścieki wprowadzane do wód spełniają 

warunki ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia ścieków w Buczku w roku 

2018 odprowadziła 51 442 m3 ścieków oczyszczonych natomiast oczyszczalnia ścieków w m. 

Czestków B 18 661 m3.  

Na oczyszczalni ścieków w m. Czestków B wykupiona jest usługa całodobowego dozoru 

przez firmę ochroniarską. 

Urządzenia kanalizacyjne są w dobrym stanie technicznym. Oprócz zaplanowanego na 2019 

r. remontu oczyszczalni ścieków w m. Czestków B gmina nie przewiduje wydatków 

związanych z remontem urządzeń kanalizacyjnych. Ich stan nie wymaga podjęcia czynności 

remontowych z wyjątkiem standardowych prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem 

ruchu tych urządzeń i usuwania ewentualnych awarii.  

 

Oczyszczalnia ścieków w Buczku jest nowych obiektem. Nie wymaga żadnych prac 

remontowych. Prowadzone są jedynie prace serwisowe związane z utrzymaniem gwarancji, 

która wynosi 5 lat. 

 

Gmina w swoim zasobie posiada dwie stacje wodociągowe gdzie ujmowana i uzdatniania jest 

woda. 

Są to SUW Buczek oraz SUW Brodnia Górna. Oba ujęcia posiadają pozwolenia 

wodnoprawne. Gmina Buczek realizuje wszystkie wymagania zawarte w pozwoleniu 

wodnoprawnym. Stacja w Buczku posiada  studnię głębinową o głębokości 43m (studnia nr 

2)  i 29,5 m (studnia n1 - skolmatowany filtr – bardzo niska wydajność). Wydajność studni nr 

2 ustalona jest w pozwoleniu wodnoprawnym na 43,7 m3/h.  Jest to studnia nowa odwiercona 

w 2012 r. Eksploatację rozpoczęto w 2013 r. Zasoby eksploatacyjne tej studni to 60 m3/h. 

Stacja (część technologiczna związana z uzdatnianiem wody) jest w dostatecznym stanie 

technicznym. 

Na stacji wykupiona jest usługa całodobowego dozoru przez firmę ochroniarską. 

 

Stacja w Brodni posiada jedną studnię o głębokości 81 m. Studnie wykonano na początku lat 

80. Wydajność studni ustalona jest w pozwoleniu wodnoprawnym na 45 m3/h. Jednakże jej 

rzeczywista wydajność jest znacznie niższa i oscyluje w granicach 25 m3/h. Jest to 

zdecydowanie za mało na okresy posuchy. Część technologiczna stacji jest w dobrym stanie 

technicznym. 

Na stacji wykupiona jest usługa całodobowego dozoru przez firmę ochroniarską. 
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Sieć wodociągowa gminy jest w dobrym stanie. Napraw wymaga część hydrantów ppoż., 

które są w miarę możliwości wymieniane na nowe. Napraw wymaga też część zasuw na sieci 

wodociągowej. One również wymieniane są w miarę możliwości na nowe. Długość sieci 

wodociągowej to 116,90 km. Gmina jest zwodociągowana praktycznie w całości. Wyjątek 

stanowią nieruchomości gdzie budowa sieci wodociągowej jest nieuzasadniona 

ekonomicznie. Wszystkie miejscowości w gminie Buczek są zwodociągowane. 

Na gminie Buczek zamontowanych jest 300 przydomowych oczyszczalni ścieków w 

technologii niskoobciążonego osadu czynnego lub złoża biologicznego (oczyszczalnie z 

napowietrzaniem .Ilość oczyszczalni z roku na rok będzie się zwiększać w zależności od 

ilości składanych wniosków. 

 

 

 Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Buczek 

 Rok 2018 był piątym  rokiem funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. 

Przez cały rok odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

zajmowała się firma „Jantar” . Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu. Realizacja 

usługi odbywała się w oparciu o umowę zawartą między Gmina Buczek, a firmą „Jantar” z 

dnia 28 grudnia  2016 r. na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 

gminy Buczek w okresie od 1 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2018r. Do zakresu obowiązków 

Wykonawcy należało: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z 

nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Na dzień 31.12.2018 r. złożono 1464 deklaracji z nieruchomości 

zamieszkałych (zabudowy jednorodzinnej) i 7 deklaracji z zabudowy letniskowej. 

 Mieszkańcy, którzy podjęli decyzję o zbieraniu odpadów w sposób selektywny dzielili 

odpady na 4 podstawowe frakcje: odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) 

pozostałości po sortowaniu, odpady segregowane (tzw. suche), odpady opakowaniowe 

szklane oraz  popiół z kotłowni domowych . Odpady suche i odpady komunalne odbierane 

były z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Odpady szklane odbierane były 1 raz na kwartał. 

Odbiór popiołu odbywał się z częstotliwością 1 raz w miesiącu i był realizowany w jednym 

terminie z odpadami zmieszanymi. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których znajdowały się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe odbywał się w miesiącach maj- wrzesień. 

Moduł selektywnej zbiórki obejmował także zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 

bezpośrednio z przed terenu nieruchomości zamieszkałych w systemie akcyjnym tzw. 

„wystawka”, z częstotliwością 2 razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym. W ramach 

prowadzonej akcji mieszkańcy mogli oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

odpady wielkogabarytowe, metale, złom, zużyte opony samochodowe (do 4 sztuk)  zużyte 

baterie i akumulatory, odzież, tekstylia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony 

roślin, I i II klasy toksyczności, farby, tłuszcze, kleje, lepiszcze, farby drukarskie oraz 

detergenty zawierające niebezpieczne substancje. Zainteresowanie wśród mieszkańców w 

roku 2018 było duże, łącznie zebrano 103,300 Mg odpadów. 
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Ponadto, w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach otwarcia, zbierane były zużyte baterie. 

Dodatkowo mieszkańcy przez cały rok mogli samodzielnie dostarczać do następujących 

punktów: Apteka MALWA mieszcząca się w Buczku, ul. Parkowa 1B oraz w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku,  przy ul. Prostej 3, 

przeterminowane leki o kodzie 20 01 32. W roku 2018 do siedziby tutejszego organu nie 

wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące występowania dzikich wysypisk odpadów w gminie 

Buczek. Zdarzały się natomiast zgłoszenia i uwagi związane z ogólnym stanem czystości i 

utrzymaniem porządku (zwłaszcza w obrębie dróg gminnych i powiatowych, a także terenów 

leśnych i rekreacyjnych). W przedmiotowych sytuacjach podejmowano stosowne interwencje 

zmierzające do uprzątnięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.  

Zwłaszcza w okresie letnim koniecznym było uporządkowanie pasa drogowego poprzez 

uprzątnięcie zalegających odpadów. Odpady takie każdorazowo były usuwane przez 

pracowników Urzędu Gminy w Buczku, a następnie były one przekazywane w ramach 

obowiązującej umowy podmiotowi zajmującemu się odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów.  

 

Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

 

 W roku 2018 koszty poniesione przez gminę Buczek w związku z organizacją odbioru 

odpadów komunalnych, odzyskiem, recyklingiem oraz ich unieszkodliwianiem  kształtowały 

się następująco i zostały wykazane w poniższej tabeli: 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ 

WODZIERADY W ROKU 2017 W ZWIĄZKU ZOBSŁUGĄ SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY I WYDATKI 

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

mieszkańców 

422 400 (12 mies. x 

35 200) 

Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarki odpadami 

(prowizja sołtysów, opłaty pocztowe, wpisy hipoteczne, 

szkolenia, serwis oprogramowania) 

11 227,37 

Razem 433 627,37 

 

 

Zgodnie z uchwałą nr V/41/2015 Rady Gminy Buczek z dnia  27 lutego 2015r. w sprawie 

wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty wynosiły: 

1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli odpady komunalne są w 

sposób  selektywny zbierane i odbierane  -  5 zł od każdego mieszkańca, 

2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli odpady komunalne nie 

są w sposób  selektywny zbierane i odbierane  -  10 zł od każdego mieszkańca, 

3 ryczałtowa stawka opłaty za rok, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane 

i odbierane – 85 zł 
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4. wyższa ryczałtowa stawka opłaty za rok, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane – 170 zł 

 

 Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy. 

W 2018 roku bezpośrednio od mieszkańców gminy odebrano łącznie 645,916Mg odpadów 

komunalnych, w tym: 

Rodzaje odpadów Kody odpadów Ilość odpadów w Mg 

Opakowania ze szkła 15 01 07 81,570 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

20 01 35* 1,210 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 

20 

01 35 

20 01 36 5,400 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,046 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 198,710 

Nie segregowane (zmieszane)  odpady 

komunalne 

20 03 01 149,560 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 103,300 

Inne nie wymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

20 01 99 102,920 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 1,900 

Zużyte opony 16 01 03 1,300 

 RAZEM: 645,916 

 

 

W 2018 roku bezpośrednio od firm gminy odebrano łącznie 358,606 Mg odpadów 

komunalnych, w tym: 

Rodzaje odpadów Kody odpadów Ilość odpadów w Mg 

Opakowania ze szkła 15 01 07 0,410 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 0,680 

Nie segregowane (zmieszane)  odpady 

komunalne 

20 03 01 211,260 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09  

01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 3,740 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione z 17 01 06 

17 01 07 7,920 
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Opakowania z tworzyw sztucznych  15 01 02 0,991 

Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 

20 03 99 133,605 

 RAZEM: 358,606 

 

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań półrocznych składanych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne z terenu gminy oraz sporządzonego na podstawie tych danych 

sprawozdania rocznego. 

  

Należy wspomnieć, że z dniem 1 lipca 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów(Dz. U. z 2017r., poz. 19) czyli wspólny 

system segregacji odpadów obowiązujący w całym kraju. Rozporządzenie wprowadza 

również nowe regulacje dotyczące znakowania i kolorystyki pojemników na odpady zbierane 

selektywnie. Zgodnie z nowymi przepisami odpady powinny być zbierane według 

następujących zasad:  

• pojemnik (worek) niebieski z napisem „Papier” – na papier; 

• pojemnik zielony z napisem „Szkło” – na szkło; 

• pojemnik żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na metale i tworzywa sztuczne; 

• pojemnik brązowy z napisem „Bio”– odpady ulegające biodegradacji.  

Ministerstwo wprowadziło okres przejściowy dla wdrożenia nowych przepisów, w związku z 

czym na dostosowanie kolorów pojemników do nowych wymogów gmina ma czas do 30 

czerwca 2022r. 

W Gminie Buczek nowe zasady obowiązują z dniem 1 stycznia 2019 roku, w związku z 

przeprowadzeniem nowego przetargu w roku 2018 i podpisaniem w miesiącu grudniu 

umowy. 

 

 

Drogi 

 

Na terenie gminy mamy 56,332 km. dróg gminnych, pozostałych odcinków ulic, dróg 

wiejskich i lokalnych 32.o 92 km. Łącznie 88,371 km. 

Ponadto przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie tj. nr 483  Łask – Szczerców, nr 

484 Buczek – Zelów i 473 Gucin – Wadlew, o łącznej długości 16.49 km. oraz drogi 

powiatowe nr 2301E Buczek – Sędziejowice – Malenia, nr 2401E Czestków B – Pruszków, nr 

2305E wola Buczkowska – Brodnia Gucin , o łącznej długości 23 km. 

 

 

W 2018 roku został  wykonany  "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości 

Józefatów"polegający na wykonaniu podbudowy i nawierzchni asfaltowej na odcinku 290 

mb. tj od skrzyżowania z drogą przez wieś w kierunku Ignacowa do granicy z gminą Zelów, 

wartość wyk prac: 106 785,77 zł.  

Ponadto wykonano naprawy bieżące po okresie zimy następujących odcinków dróg: 
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1. Dąbrowa    - łatanie ubytków gruzem, zaklinowanie żużlem, udrożnienie odpływu wody, 

2. Sycanów  droga wew.   -  łatanie ubytków gruzem i żużlem, 

3. Dąbrowa  droga wew.  łatanie gruzem i szlaką koleiny, 

4. Buczek działki za lasem  – gruz, żużel, koleiny zastoiska wody, 

5. Czestków A  droga wew.  równanie, uzupełnienie , 

6. Czestków A Dąbrówka  uzupełnienie ubytków żużel,  

7. Kowalew – uzupełnienie gruzem, żużlem  , 

8. Grzeszyn  uzupełnienie, równanie, 

9.Gucin  uzupełnienie żużlem, równanie, 

10.Gucin  uzupełnienie, równanie , 

 

Wykonano  naprawy ubytków masą na zimno  odcinków dróg gminnych, wiejskich, 

wewnętrznych po okresie zimy – wbudowano ok. 30 ton masy 

1. Luciejów  Krzewina , 

2. Luciejów  środkowy w kier. Chajczyn, 

3. Luciejów – Sycanów, 

4. Sycanów Kolonia, 

5. Sycanów – Dobra, 

6. Kowalew do  Luciejowa  Grabowiec, 

7. Petronelów przez wieś . 

8. Buczek – Józefatów  trakt – wyk. Dwukrotnie, 

9. Buczek ul. Brojsce , 

10. Bachorzyn – Czarny Las od Bachorzyna, 

11. Sowińce – Strupiny , 

12. Gucin k/ OSP, 

13. Gucin , 

14. Brodnia Dolna od OSP do Pałacu, 

15. Buczek – Ch. Górka -  Brodnia G, 

16. Brodnia D. Czestków B , 

17. Czestków F  
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, 

19. Czestków B Kocia G., 

20. Czestków A – Dąbrówka, 

21. Czestków B – Oszki , 

22. Czestków Osiedle , 

23. Wola Buczkowska  

24. Wola Buczkowska  

25. Wola Buczkowska I do Ch. Górki, 

26. Czestków  A – Mauryca, 

W sezonie lato, jesień były koszone pobocza, rowy i  skrajnie wszystkich odcinków dróg 

gminnych, wiejskich i lokalnych rozmieszczonych na terenie gminy Buczek, ponadto parki 

przy ul. Parkowej i przy ul Prostej na Osiedlu Młodych, place i parkingi. Zimowe utrzymanie 

dróg gminnych realizowane było we własnym zakresie i w 2018r. przeznaczono na nie 32.000 

,-zł  

 

 

 

  

Oświata 

Jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego jest prowadzenie placówek 

oświatowych. Na terenie Gminy Buczek po reformie oświaty wprowadzonej ustawą z dnia 16 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) prowadzone są dwie 

szkoły podstawowe i jedno przedszkole. W 2017 r. podjęto odpowiednie uchwały 

dostosowujące sieć szkół   

i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego. 

 

 

 

 

 

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Buczek stan na 01.01.2018 r. 

 

Lp. Nazwa placówki 

1.  

Gminne Przedszkole w Buczku, ul. Szkolna 3. 98-113 Buczek 

2.  
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku, ul. Szkolna 3, 98-113 Buczek 

3.  

Szkoła Podstawowa w Czestkowie, Czestków B 10c, 98-113 Buczek 

 

W 2017 r. w Gmina Buczek przeprowadziła diagnozę zapotrzebowania na  usługi 

przedszkolne na terenie gminy. Diagnoza wykazała potrzebę stworzenia dodatkowych miejsc. 

Jednakże pomieszczenia w budynku przedszkola były już w pełni wykorzystane i nie było 

możliwości lokalowych na uruchomienie dodatkowego oddziału. Pomieszczenia do adaptacji  

na dwie grupy znalazły się w Szkole Podstawowej w Buczku. Gmina Buczek wraz z 

Gminnym Przedszkolem w roku szkolnym 2017/2018 przystępuje do realizacji projektu 

współfinansowanego przez Unię Europejską „Przedszkole na medal”. Pozyskano środki  

w wysokości 725.311,25 zł na adaptację pomieszczeń i wyposażenie oddziałów. Zostały 

otwarte dwa dodatkowe oddziały przedszkolne zlokalizowane w budynku szkoły 

podstawowej. W 2018 r. Gminne Przedszkole w Buczku może pomieścić już 124 dzieci w 5 

oddziałach.  

 

Na terenie gminy do roku szkolnego 2017/2018 funkcjonował jeszcze Zespół Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku. W wyniku reformy szkolnictwa  z 

Zespołu powstała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku. Dotychczasowe 

Gimnazjum  Publiczne przestało istnieć z dniem 1 września 2017 r., a  klasy 

dotychczasowego gimnazjum są prowadzone w ośmioletniej szkole podstawowej do ich 

całkowitego wygaszenia tj. do 2019 r. Stosowna uchwała została podjęta 15 listopada 2017 r.  

 

Szkoła Podstawowa w Czestkowie powstała w wyniku reformy oświatowej w 2017 r. 

Poprzednio była Szkołą Filialną w Czestkowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole 

Podstawowej w Buczku wchodzącej w skład Zespołu. Obecnie od 1 września 2017 r. jest 

samodzielną i ośmioletnią Szkołą Podstawową w Czestkowie.  

 

Szkoły podstawowe na terenie Gminy Buczek posiadają pełną strukturę organizacyjną 

obejmującą klasy I-VIII i funkcjonują w jednym budynku. Każda ze szkół dysponuje 

wystarczającą ilością sal lekcyjnych, które są wyposażone w tablice multimedialne. Posiadają 

dobrze wyposażone w komputery stacjonarne i laptopy pracownie komputerowe. We 

wszystkich szkołach prowadzona jest świetlica. Każda ze szkół dysponuje salą gimnastyczną, 

posiada dobrze wyposażoną bibliotekę, sanitariaty i place zabaw. Przy każdej ze szkół 

znajduje się boisko szkolne typu „Orlik”, z którego korzystają dzieci i młodzież, a także kluby 

sportowe i dorośli. Sytuacja lokalowa szkół jest bardzo dobra.  

Ponadto szkoła w Czestkowie posiada interaktywne urządzenie projekcyjne do prowadzenia 

atrakcyjnych zajęć rewalidacyjnych - „Magiczny dywan”. Urządzenie to służy do rozwijania 

umiejętności kodowania i programowania, rozwijania sensoryki u dzieci oraz doskonalenia 

kompetencji kluczowych pozwalających na umiejętność współżycia  w społeczeństwie. 

 

 

 

Lokale i wyposażenie szkół w 2018 r. 
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 Sale 

Lekcyjne 

 

Świetlice 

Tablice  

Interaktyw

ne 

komputery laptopy 

1. Szkoła 

Podstawowa 

im. Marii 

Konopnickiej  

w Buczku 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

13 

 

 

61 

 

 

10 

2. Szkoła 

Podstawowa  

w Czestkowie 

 

9 

 

1 

 

9 

 

50 

 

43 

 

 

Dzieci  korzystają z bezpłatnego transportu organizowanego przez gminę. Dowozami objęto 

grupę około 230 uczniów. Dowozy dostosowane są do sieci szkół. Dzieci dowożone są trzema 

autobusami i mają zapewnioną stałą opieką opiekunów w trakcie dowozu. Transport 

realizowany jest przez przewoźnika PKS Bełchatów. Koszty przewozu za rok 2018  wyniosły 

157.288,45 złotych. 

 

 

 

II. Zajęcia dodatkowe i indywidualne realizowane w poszczególnych jednostkach  

w 2018 r. 

 

1. Zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Buczku w 2018 r. 

W roku 2018 dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Buczku korzystały 

z wielu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz korygujących deficyty 

rozwojowe. 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i inwencję twórczą dzieci:  

 zajęcia plastyczne orgiami dla wszystkich dzieci (wspierają rozwój dziecka, 

pobudzając układ nerwowy i integrując w czasie składania papieru pracę obu 

półkul mózgowych),  

 zajęcia plastyczne rozwijające uzdolnienia (dają możliwość pełnego rozwoju 

zdolności plastycznych dzieci),  

 rytmika z elementami tańca ludowego (zapewniają pełny rozwój motoryczny, 

dzieci uczą się współpracy, poszanowania tradycji i polskiej kultury), 

  Kolorowa matematyka dla smyka (innowacyjna metoda wczesnego nauczania 

matematyki przez zabawę znacznie wspomaga nabywanie kompetencji 

matematycznych dzieci tak bardzo potrzebnych w kolejnych okresach 

rozwojowych) 

Zajęcia korygujące i kompensujące deficyty rozwojowe: 
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  zajęcia logopedyczne dla dzieci starszych (zapewniają korygowanie wad 

wymowy, co przyczynia się do poprawy pewności siebie dzieci oraz daje 

możliwość odnoszenia sukcesów edukacyjnych), 

  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach terapii pedagogicznej (przyczyniają 

się do lepszego funkcjonowania dzieci, przynoszą znaczne efekty w usprawnianiu 

zaburzonych obszarów rozwoju), 

 Zaczynam mówić - terapia ORM dla dzieci młodszych  z opóźnionym rozwojem 

mowy (efekty wczesnego oddziaływania logopedycznego znacznie poprawiają 

możliwości rozwojowe trzylatków, przyczyniają się również do lepszego 

funkcjonowania w sferze poznawczej), 

 Podaj rączkę - terapia społeczno-emocjonalna (niwelują  trudności w 

zaadaptowaniu się do warunków przedszkolnych, wpływają na zmniejszenie 

zachowań agresywnych i nadpobudliwych), 

 gimnastyka korekcyjna ( prowadzone regularnie ćwiczenia korekcyjne 

przyczyniają się do zapobiegania wadom postawy, a w przypadku istniejących do 

ich korygowania). 

 

 

2. Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku w 2018 r. 

 

Innowacje pedagogiczne: 

 „Flażoletowe Inspiracje” – innowacja dla klas I-III, której głównym celem jest 

opanowanie przez uczniów umiejętności gry na flażolecie. 

 „Inteligentnych ludzi czytanie książek nie nudzi” - innowacja dla klas VII  i VIII 

realizowana podczas lekcji języka polskiego, plastyki, zajęć z wychowawcą, której 

celem jest pokazanie młodym ludziom, że czytanie kształtuje człowieka, a 

odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe 

priorytety. 

 „Nasi uczniowie znają literaturę patriotyczną” -  innowacja od klas V do III 

gimnazjum, wdrażana na lekcjach języka polskiego, zajęć z wychowawcą, której 

celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, literaturą i utworami 

patriotycznymi. 

 „Papierowe czary mary” - innowacja dla klas II, której głównym celem jest 

propagowanie sztuki orgiami, budzenie i rozwijanie zainteresowań techniką składania 

papieru, podnoszenie poziomu sprawności manualnej, wyobraźni  projektowania.  

 „Mały Ratownik” - innowacja dla klas IV, V VI, której głównym celem jest 

upowszechnianie wśród dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia, zapoznanie z wiedzą z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

Zajęcia wyrównawcze: 
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 j. angielski, j. polski, matematyka, zajęcia wyrównawcze w klasach I-III 

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów: 

 koła zainteresowań z: j. angielskiego, matematyki, j. polskiego, geografii, chemii, koło 

przyrodnicze, zajęcia sportowe. 

Konkursy i osiągnięcia:  

 USA i Wielka Brytania w 3D - I m. 

 Piękno krajobrazów Ziemi - I m. II m. III m 

 Mistrz pięknego słowa - I m. 

 Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej - III m. 

 Mistrzostwa powiatu w unihokeju – I m. 

 Sztafetowe biegi przełajowe- II m. w powiecie 

 Mistrzostwa powiatu w czwórboju lekkoatletycznym – Im. 

 Potyczki matematyczne – wyróżnienie 

 Turniej BRD - II m. drużyn 

 Turniej BRD - II m. indywidualnie 

 Mistrzostwa powiatu w lidze lekkoatletycznej- I m. 

 Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej- I m. 

 Mistrzostwa powiatu w piłce plażowej- I m. 

 Mistrzostwa powiatu w piłce w unihokeju - I m. 

 Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym - I m. 

 Mistrzostwa województwa w tenisie stołowym -II m. 

 Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej –III m. 

 

 

3. Zajęcia w  Szkole Podstawowej w Czestkowie w 2018 r. 

 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności  z matematyki. 

 Zajęcia rozwijające z przyrody. 

 Koło rozwijające zainteresowania biologiczno- geograficzne. 

 Zajęcia rewalidacyjne. 

 Zajęcia wyrównawcze  z języka polskiego. 

 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki. 

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I-III 

 Koło sportowe tenisa stołowego. 

 Koło sportowe piłka nożna. 

 Koło szachowe, 

 Szkolne Koło Caritas. 
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III. Realizacja programów w 2018 r. 

 

1. Gminne Przedszkole w Buczku 

 

Realizowane programy: 

 Innowacja pedagogiczna „Kolorowa matematyka dla smyka” - program oparty 

na koncepcji nauczania matematyki we wczesnym dzieciństwie Kraina liczb 

autorstwa doktora Gerharda Friedricha. Dzięki napisaniu projektu „Przedszkole na 

medal” zdobyliśmy pieniądze na zakup odpowiedniego materiału dydaktycznego  

do każdej sali w postaci „ Liczbowych Ogrodów”, dzięki czemu dzieci mają 

możliwość korzystania z nowoczesnej metody kształtowania kompetencji 

matematycznych. 

Widoczne efekty realizacji programu: 

 podniesienie kompetencji matematycznych, intelektualnych i emocjonalnych istotnych  

dla dalszej edukacji matematycznej dzieci, 

 zdobycie  przez  dzieci solidnych podstaw zrozumienia świata  liczb i ich różnych 

aspektów, 

 rozwinięcie logicznego myślenia, wyobraźni,   pamięci, spostrzegawczości, koncentracji 

uwagi,  

 rozwinięcie  umiejętności dokonywania, w toku działania, prostych operacji umysłowych: 

porównywania, klasyfikowania, uogólniania i odnajdywania oraz rozumienia związków 

przyczynowo – skutkowych, 

  rozwinięcie  kompetencji społecznych – umiejętność współpracy w grupie, zespole, 

 ukształtowanie  pozytywnego  podejście i motywacji dzieci   do  nauki matematyki.  

 „Program rozwoju kompetencji czytelniczych dla dzieci 3,4,5-letnich - w 

trakcie  realizacji programu: 

 dzieci poznały zasady korzystania i szanowania książek, 

 powstały „Wielkie Księgi Grupy” – dzieci uczyły się współdziałania i kompromisu 

podczas wykonywania kroniki grupy dokumentującej najważniejsze wydarzenia i 

codzienną działalność dzieci, 

 zorganizowany został konkurs plastyczny „Moja wymarzona książka”, który sprzyjał 

zacieśnieniu więzi między rodzicem i dzieckiem, 

 odbywało się codzienne czytanie książek, również z udziałem rodziców i zaproszonych 

gości, 

 dzieci bawiły się  podczas spotkania integracyjnego wszystkich grup „Bujną wyobraźnię 

mamy, więc do baśniowych krain wyruszamy” oraz balu karnawałowego pn. ”Dzień 

postaci z bajek”, 

 dzieci poznały pracę bibliotekarza, 

 wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowaliśmy spotkania z autorką książek 

dla dzieci oraz zajęcia warsztatowe pt. „Jak powstaje książka” i Jak powstaje papier”, 

 założony został kącik wymiany książek usytuowany na przedszkolnym korytarzu, dzięki 

któremu dzieci do dziś dzielą się swoimi książeczkami, 
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 dzieci wzięły udział w przedstawieniach teatralnych pt. „Witajcie w naszej bajce”, „O 

królewnie, piekarczyku i sztuce pieczenia chleba”. 

Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie dzieci: 

 rozwinęły umiejętność słuchania ze zrozumieniem, 

 poprawiły koncentrację, wydłużyły swój przedział uwagi, 

 nabrały wprawy w odczytywaniu przesłania baśni i rozumieniu morału, 

 nauczyły się odróżniać dobro od zła, bronić dobra, opowiadać się za lepszym, dobrym 

światem, 

 są  rozbudzone prospołecznie, wrażliwe na niesprawiedliwość , gotowe pomagać innym, 

 nauczyły się tolerancji, 

 wykształciły odporność emocjonalną, 

 umieją skutecznie pokonywać trudności występujące w konkretnych sytuacjach 

życiowych, 

 poznały i rozwinęły własne możliwości twórcze, wyobraźnię, pomysłowość, refleksyjność 

w różnych formach aktywności, 

 poznały i doświadczyły różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i 

zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny, 

 przygotowały i przedstawiły inscenizacje wybranych bajek i baśni; 

 nauczyły się działać w zespole, 

 są aktywne i otwarte w stosunku do ludzi i świata. 

 W związku z nasileniem się zachowań agresywnych wśród dzieci, będącym 

nieuchronnym skutkiem pobudzenia emocjonalnego, które przejawiają 

współcześnie w następstwie nieustannego bombardowania wieloma bodźcami, w 

przedszkolu wdrożono Program profilaktyki zachowań agresywnych „Duże 

uczucia małych dzieci”, który poprzez realizację proponowanych treści wpływa 

na: 

 wzrost świadomości zagrożeń spowodowanych przemocą, 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, 

 lepszą integracja grupy, 

 ukształtowanie poczucia świadomości i potrzeby przeciwdziałania agresji, 

 zwiększenie integracji środowisk wychowawczych w kierunku przeciwdziałania agresji, 

 nabywanie przez dzieci umiejętności nawiązywania kontaktów nieagresywnych w grupie 

rówieśniczej i poza nią 

 nabycie umiejętności kontroli własnych emocji i wyrażania uczuć, 

 podporządkowanie się ogólnie przyjętym normom i zasadom, 

 budowanie pozytywnej samooceny oraz asertywności. 

 

 W celu ułatwienia dzieciom startu w edukacji przedszkolnej opracowano program 

adaptacyjny „Przedszkolak na medal”, który traktuje o prawidłowej organizacji 

warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń umożliwiających im 

adaptację do warunków przedszkola. Jednym z nich jest organizacja dni otwartych, 

podczas których dzieci zapoznają się z przedszkolem, a rodzice uczestniczą 
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w spotkaniu, podczas którego, uświadamiamy im rolę samodzielności w 

powodzeniu adaptacji do warunków przedszkolnych. Ogromnym ułatwieniem jest  

załącznik w postaci książeczki adaptacyjnej (zawierającej m.in. zadania  do 

realizacji dla rodziców i dzieci podczas wakacji), której egzemplarz wędruje do 

każdego rodzica.  

 Efekty realizacji programu adaptacyjnego: 

 minimalizacja stresu adaptacyjnego dziecka, 

 dzieci 3-letnie szybciej dostosowują się do zmiany otoczenia i osób dorosłych, 

 poczucie bezpieczeństwa wpłynęło na szybsze podejmowanie się zabaw przez 

dzieci oraz większą aktywność podczas zabaw zorganizowanych i 

swobodnych, 

 większość rodziców zrozumiała znaczenie samodzielności w funkcjonowaniu 

dziecka w przedszkolu. 

 

 Program edukacji artystycznej „Kolorowe, roztańczone przedszkole” – 

realizowany  w przedszkolu podczas zajęć rytmiki z elementami tańca oraz zajęć 

plastycznych z elementami orgiami. 

Efekty realizacji: 

 dzieci dostrzegają walory estetyczne przedmiotów i zjawisk, różnorodność 

barw i form, 

 potrafią ukazać za pomocą działań plastycznych oraz tańca i ruchu swoje 

spostrzeżenia i przeżycia o otaczający świecie, 

 sprawnie posługują się narzędziami plastycznymi oraz instrumentami,  

 nabyły umiejętność współpracy w grupie, 

 wzmacniają obraz własnej osoby dzięki nabytym umiętnościom. 

 zdobywają nagrody w konkursach plastycznych i muzycznych 

 Projekt edukacji ekologiczno-przyrodniczej przedszkola „Małe i duże 

przedszkolaków przyrodnicze podróże" to cykl zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, podczas których realizacja treści przyrodniczych skupiała się 

wokół zagadnień najbliższych dziecku takich jak pory roku, rośliny i zwierzęta. 

Treści i działania projektu skupiają się wokół  bloków tematycznych: „Podróż  do 

Krainy Parku”, „Podróż  do krainy Lasu”, "Podróż do krainy wody", 

"Podróż do krainy powietrza", "Podróż do krainy łąki", "Podróż do krainy 

zwierząt i roślin  chronionych"" Podróż na niebieską planetę" 

Efekty realizacji 

 ukształtowanie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin 

 rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwowania różnych 

zjawisk przyrodniczych 

 uwrażliwienie na problemy dewastacji środowiska naturalnego 

 rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą 

 przyswojenie zasad ochrony środowiska i stosowanie ich w życiu codziennym 

 rozwinięcie poczucia troski i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego 
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2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku 

 

Projekty: 

 „I ty zostaniesz Olimpijczykiem” współfinansowany przez MEN. Uczniowie 

uczestniczyli w projekcie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne  

i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt składał się z zajęć 

laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, analitycznej, organicznej, zajęć 

warsztatowych, ćwiczeń  rachunkowych i gier dydaktycznych. Uczniowie poszerzyli 

swoją wiedzę dotyczącą systematyki reaktywności związków nieorganicznych  

i organicznych, szybkości reakcji, prawidłowego opisywania przeprowadzonych 

doświadczeń, stosowania bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. 

 „Trzymaj formę” – edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków 

młodzieży szkolnej, promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

 Program nawiązania łączności drogą radiową z kosmonautami z NASA 

przebywającymi na stacji kosmicznej. W kwietniu 2018r. uczniowie trzech szkół z 

Buczku, Zelowa  

i Łasku,  połączyli się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS na orbicie 

okołoziemskiej. Wydarzenie było transmitowane na żywo w kanale YOUTUBE. 

 

 

3. Szkoła Podstawowa w Czestkowie 

 

Programy profilaktyczne:  

 „ Czyste powietrze wokół nas”, 

 „Nie pal przy mnie proszę” 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

 „Zadbaj o swoje płuca”, 

 „Trzymaj Formę”. 

 „ Klub Bezpiecznego Puchatka” 

 

Inne programy i akcje: 

 W miesiącu październiku odbywa  się coroczna akcja „Tydzień Bezpieczeństwa”, 

która ma na celu  aktualizację wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym, dbanie o własne bezpieczeństwo i innych, zapobieganie pożarom i 

zatruciu tlenkiem węgla oraz zasad udzielania pierwszej pomocy i kontaktu ze 

służbami ratunkowymi. 

 Udział w „Programie dla szkół” obejmującym dostarczanie i udostępnianie dzieciom 

owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych. 

 W listopadzie  od trzech lat orgaznizowana jest akcja „ Spanie w szkole”. W tym 

roku odbyła się pod hasłem „Przetańczyć całą noc”. Dyrektor szkoły podczas 

organizacji współpracuje z Gminną Biblioteką w Buczku, która jest sponsorem 
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zaproszonych gości, w tym roku tancerzy. Akcja ta ma również na celu integrację 

zespołów klasowych, a co za tym idzie całej społeczności szkolnej. W tym roku w 

akcji brało udział 115 uczniów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolu 

 

Kadra pedagogiczna i ilość dzieci w poszczególnych jednostkach na terenie Gminy 

Buczek w 2018 r. 

 

 Nazwa Szkoły Stan uczniów 

na 

30.09.2018 r. 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

nauczycieli 

w osobach 

Liczba 

nauczycieli 

w etatach 

 

1. 

Gminne Przedszkole w 

Buczku, ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

124 

 

5 

 

14 

 

10,27 

  

W tym oddział zamiejscowy 

 

 

49 

 

2 

 

4 

 

4 

2. Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w 

Buczku, ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

356 

 

17 

 

31 

 

27,61 

  

W tym oddział 

przedszkolny 

 

 

36 

 

2 

 

2 

 

2 

3. Szkoła Podstawowa  

w Czestkowie, Czestków B 

10c, 98-113 Buczek 

 

151 

 

9 

 

19 

 

14,52 

  

W tym oddział 

przedszkolny 

 

 

13 

 

1 

 

1 

 

1 

  

Razem 

 

631 

 

31 

 

64 

 

52,4 
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Zatrudnieni nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w 2018 r. 

 

 

 

Lp.  

 

Nazwa jednostki 

 

Stażysta  

 

Kontraktowy 

 

Mianowany 

 

Dyplomowany 

  

 

 

osoby 

 

etat 

 

osoby 

 

etat 

 

osoby 

 

etat 

 

osoby 

 

etat 

 

1. 

Gminne 

Przedszkole  

w Buczku,  

ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

 

2 

 

 

1,8 

 

 

3 

 

 

2,2 

 

 

6 

 

 

4,14 

 

 

3 

 

 

1,65 

 

2. 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Marii 

Konopnickiej  

w Buczku,  

ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

 

 

1 

 

 

 

0,55 

 

 

 

2 

 

 

 

1,01 

 

 

 

6 

 

 

 

5,73 

 

 

 

23 

 

 

 

20,48 

 

3. 

Szkoła 

podstawowa  

w Czestkowie, 

Czestków B 10c, 

98-113 Buczek 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

3,27 

 

 

4 

 

 

2,8 

 

 

12 

 

 

8,84 

 

 

 

 

Średnie wynagrodzenie wg awansu zawodowego w 2018 r. 

 

 

 

 
od dnia  

1 stycznia do  
dnia 31 marca  

od dnia  
1 kwietnia do  

dnia 31  
grudnia  

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2) n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7) (kol. 9 - kol. 8) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nauczyciel stażysta 100% 2 752,92 2 900,20 2,92 2,47 88 587,03 89 923,14 1 336,11 
nauczyciel kontraktowy 111% 3 055,74 3 219,22 5,04 5,75 212 797,42 225 091,55 12 294,13 
nauczyciel mianowany 144% 3 964,20 4 176,29 11,84 12,02 592 599,44 599 495,34 6 895,90 
nauczyciel dyplomowany 184% 5 065,37 5 336,37 31,25 30,74 1 951 238,56 2 192 122,04 240 883,48 

Wydatki poniesione w roku  
na wynagrodzenia w  

składnikach wskazanych w  
art. 30 ust.1 Karty  

Nauczyciela 

Kwota różnicy  

Średnie  wynagrodzenie  

Suma iloczynów  
średniorocznej liczby  

etatów i średnich  
wynagrodzeń, o których  

mowa w art. 30 ust. 3 Karty  
Nauczyciela, ustalonych  

dla okresów  
obowiązywania  

poszczególnych kwot  
bazowych 

Średnioroczna liczba  
etatów ustalana dla  

okresów obowiązywania  
poszczególnych kwot  

bazowych  
Wskaźniki  

określone w  
art. 30 ust. 3  

Karty  
Nauczyciela od dnia  

1 stycznia do  
dnia 31 marca  

od dnia  
1 kwietnia do  

dnia 31  
grudnia  

Stopnie awansu  
zawodowego 



28 
 

 

 

 

 

 

 

Gmina Buczek co roku zgodnie z art.30a KN dokonuje analizy średniego 

wynagrodzenia dla nauczycieli. W roku 2018 po raz pierwszy nauczyciele 

wszystkich grup awansu zawodowego przekroczyli średnie wynagrodzenie,  

w związku z czym, pierwszy raz od 2009 r. Gmina nie musiała wypłacać dodatku 

uzupełniającego dla nauczycieli. 

V. Wydatki na oświatę:  

 

Subwencja oświatowa i wydatki w poszczególnych latach 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Otrzymana 

subwencja 

 

3.887.941,00 

 

3.795.711,00 

 

4.050.537,00 

 

3.898.344,00 

 

4.225.862,00 

W tym rezerwa 

0,4% 

 

70.000,00 

 

5.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

51.335,00 

 

Subwencja 

razem 

 

3.817.941,00 

 

3.790.711,00 

 

4.050.537,00 

 

3.898.344,00 

 

4.174.527,00 

      

 

Wydatki ogółem  

 

5.288.792,88 

 

5.409.663,04 

 

5.200.114,36 

 

6.147.781,18 

 

6.476.537,47 

 

W tym inwestycje 

 

0,00 

 

50.648,02 

 

0,00 

 

13.851,38 

 

0,00 

Wydatki bez 

inwestycji 

 

5.288.792,88 

 

5.359.015,02 

 

5.200.114,36 

 

6.133.929,80 

 

6.476.537,47 

 

Projekty UE 

 

561.191,16 

 

485.693,70 

 

0,00 

 

433.132,13 

 

319.002,78 

Wydatki bez 

projektów UE i 

inwestycji 

 

4.727.601,72 

 

4.873.321,32 

 

5.200.114,36 

 

5.700.797,67 

 

6.157.534,69 

Wynagrodzenia 

(dodatek wiejski 

i mieszkaniowy+ 

pochodne) 

 

 

3.650.693,72 

 

 

3.730.369,55 

 

 

3.971.418,00 

 

 

4.376.519,88 

 

 

5.017.062,87 

Wydatki na 

bieżące 

utrzymanie 

(wydatki bez 

 

 

1.076.908,00 

 

 

1.142.951,77 

 

 

1.228.696,36 

 

 

1.324.277,79 

 

 

1.140.471,82 
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wynagrodzenia) 

Subwencja 

minus wydatki ( 

środki) UE 

 

-909.660,72 

 

-1.082.610,32 

 

-1.149.577,36 

 

-1.802.453,67 

 

-1.983.007,69 

 

 

Wysokość subwencji zależy od zadań oświatowych realizowanych przez  samorząd 

oraz liczby uczniów. Rozdzielana jest według zasad określonych przez ministra 

edukacji. Na 2018 rok kwota na jednego ucznia wynosi średnio 5 436 zł, ale jej 

faktyczna wysokość uzależniona jest od kategorii uczniów, czyli na przykład ze 

względu na stopień niepełnosprawności ucznia. Pod uwagę brane są także stopnie 

awansu zawodowego nauczycieli.  

Subwencja oświatowa od lat jest za niska, nie wystarcza na wynagrodzenia 

nauczycieli. Widać to w przedstawionej tabeli. Dodatkowe koszty generuje 

przeprowadzona reforma oświaty, wygaszanie gimnazjów i powrót do starego typu 

szkół. Do tego dochodzi konieczność opłacania zajęć psychologicznych i 

pedagogicznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I wreszcie 

stopniowe podwyżki dla nauczycieli.  Nie można też zapomnieć o pracownikach 

samorządowych, którzy pracują w szkołach. Co roku gmina dokłada do oświaty, w 

2018 r. jest to kwota rzędu prawie 2 milionów zł. Najwięcej dokładamy do 

przedszkola,  roczna dotacja na dziecko w 2018 r. wynosiła 1.370zł, a obecnie  

1.403,00zł. 

Subwencja przyznawana jest na ucznia, a my jako gmina mamy dużo nauczycieli 

dyplomowanych , czyli z najwyższym stopniem awansu zawodowego, to jest z 

najwyższą stawką wynagrodzenia zasadniczego i pozostałymi dodatkami, 

pochodnymi. Ponadto musimy analizować wynagrodzenia na poszczególnych 

grupach awansu zawodowego nauczycieli i jeżeli grupa nie osiągnie średniego 

wynagrodzenia to gmina wypłaca dodatek uzupełniający do roku poprzedniego.  

 

 

   

SPORT I REKREACJA 

 

    Sport i rekreacja jest nieodłącznym elementem życia mieszkańców gminy Buczek. 

Aktywność fizyczna stała się doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez 

młodszą i starszą grupę naszej społeczności. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się w 

grupach zorganizowanych oraz indywidualnie w oparciu o posiadaną bazę sportową: 

• Dwa kompleksy boisk sportowych „Orlik”  

•  Stadion wielofunkcyjny  

https://gratka.pl/praca/krakow
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•  Sala gimnastyczna  

•  Hala sportowa  

• Plac zabaw, siłownia zewnętrzna, bieżnia prosta 

W gminie Buczek wiele inwestuje się w sport, efektem czego są wyniki osiągane 

przez naszych sportowców. Zgodnie z podjętą uchwałą nr XII/88/2011 Rady Gminy z dnia 4 

listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania 

własnego Gminy Buczek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sporu - 

kluby sportowe, stowarzyszenia z naszego terenu mogą ubiegać się o dotację w tym zakresie. 

W 2018 roku o dotację ubiegały się dwa kluby sportowe: Gminny Klub Sportowy Orkan 

Buczek oraz Klub Sportowy Tęcza Brodnia. Łączna wartość przyznanej dotacji w 2018 roku 

to 270 tysięcy złotych. Kluby sportowe dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z budżetu 

gminy Buczek mogą m.in.: zatrudnić profesjonalnego trenera, zakupić sprzęt sportowy, 

opłacić regulaminowe składki, ubezpieczenie zawodników, organizować mecze piłkarskie, 

wyjeżdżać na mecze i wiele innych. 

Gminny Klub Sportowy Orkan Buczek może pochwalić się awansem do IV ligi, 

dużą frekwencją na meczach w IV lidze łódzkiej, coraz większą rozpoznawalnością na 

zewnątrz gminy oraz reprezentowaniem Gminy Buczek na różnych imprezach sportowych 

m.in.: Halowe Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej, WOŚP, mecze charytatywne. Trzech piłkarzy 

GKS Orakan Buczek zajęło trzy pierwsze miejsca na "Sportowca Roku 2018" w okręgu 

sieradzkim. 

Klub Sportowy Tęcza Brodnia w I półroczu 2018 roku występował w sieradzkiej A 

klasie. Drużyna osiągnęła bardzo dobry wynik na zakończenie rundy wiosennej a tym samym 

całego sezonu wywalczając awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W II półroczu 2018 roku 

Klub przystąpił do rozgrywek OZPN Sieradz. Jako beniaminek rozgrywek drużyna Tęcza 

Brodnia zajęła na półmetku sezonu rozgrywkowego 4 miejsce na 16 zespołów. 

 

 

KULTURA 

 

Zadania gminy w zakresie kultury w 2018 roku realizowane były przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 2018  roku  zorganizowanych zostało 16 

imprez artystycznych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to imprezy m.in.: 

Buczkowski Koncert Noworoczny, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Akademia z okazji Święta 

Konstytucji, Przedstawienia Teatralne, Akademia z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości. GOKiS uczestniczył również w 8 innych imprezach artystycznych m.in.: w 

Warszawie, Łodzi, Zakopanem. Buczkowski Ośrodek Kultury i Sportu działa bardzo 
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aktywnie, całorocznie odbywają się zajęcia mające rozmaite formy edukacyjne, które 

skierowane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Przez cały tydzień odbywają się: warsztaty 

plastyczne, zajęcia taneczne, muzyczne oraz rekreacyjno-ruchowe. 

 

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej księgozbiór w 2018 roku został wzbogacony o 681 

woluminów o łącznej wartości 15.688,87 zł.  Zakupy książek dokonywane są ze środków 

budżetowych, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z darów 

czytelników. W 2018 roku liczba czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Buczku wynosiła 470 osób. Gminna Biblioteka wypożyczyła czytelnikom 

następującą liczbę książek: literatura dla dzieci i młodzieży 1787, literatura dla dorosłych 

4678, literatura z innych działów 977. Ogólna liczba wypożyczeń to 7442 książki. Biblioteka 

oprócz księgozbioru, wypożycza również czasopisma nieoprawne: w ubiegłym roku było to 

160 egzemplarzy. Gminna Biblioteka oprócz wypożyczania książek organizuje imprezy 

kulturalno-oświatowe, w 2018 roku miejsce miało 19 takich imprez, z czego 7 skierowanych 

było do dorosłego czytelnika. Spotkania dla dorosłych czytelników to m.in.: dyktando, 

narodowe, czytanie "Przedwiośnia", koncert gitarowy Wiesława Rychlika i wiele innych. 

Natomiast spotkania dla dzieci i młodzieży to m.in.: warsztaty dekoracji wielkanocnych, 

robienia świec żelowych, warsztaty kulinarne, prelekcja pt. "Rocznica odzyskania  

niepodległości", wieczór Andrzejkowy i wiele, wiele innych. 

 

 

 

Pomoc społeczna 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Gminę Buczek zamieszkiwało 5155 osób. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku udzielił wsparcia z zakresu pomocy społecznej 52 

rodzinom liczącym 86 osób. Stanowi to 1,69% ogółu ludności gminy. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 161 wywiadów środowiskowych, w tym 14 dla innych 

instytucji. Pracownicy udzielili również pomocy dotyczącej wyłącznej pracy socjalnej 3 

rodzinom liczącym łącznie 5 osób. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku na koniec 2018 roku zarejestrowanych było  

157 bezrobotnych, w tym 99 kobiet. Stanowi to 3,09% mieszkańców Gminy Buczek. 

Z powodu bezrobocia z pomocy społecznej oferowanej przez Ośrodek skorzystały  

23 rodziny, a łączna liczba osób w tych rodzinach wynosiła 38. 

Rodziny korzystające z pomocy społecznej oferowanej przez Ośrodek, borykały się  

z różnego rodzaju problemami, które powodowały ich dysfunkcyjność. 

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy były: 

1. Długotrwała lub ciężka choroba – 52 osoby; 

2. Niepełnosprawność – 48 osób; 

3. Ubóstwo – 40 osób; 

4. Bezrobocie – 38 osób. 
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1. Usługi świadczone dla potrzebujących 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej kryteria dochodowe wynoszą: 

1. Dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł; 

2. Dla osoby w rodzinie – 528 zł.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi dla potrzebujących w formie zasiłków: 

celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych, odpłatności za pobyt w DPS, 

schronienia, opłacaniu składek zdrowotnych, wypłacaniu wynagrodzenia dla opiekuna 

prawnego, opłacaniu pobytu w Domach Samotnej Matki, stypendia szkolne. 

 

Tabela 1. Udzielone świadczenia 

Lp. Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(PLN) 

1 Zasiłek stały 12 131 65 016,57 

2 Zasiłek okresowy 16 35 11 000,00 

3 Usługi opiekuńcze 2 142 2 510,54 

4 

Zasiłek celowy  

i w naturze 
37 102 23 700,01 

w tym: 

specjalny zasiłek celowy 
16 30 9 227,00 

5 

Zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego  

2 2 3 500,00 

6 
Opłata za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej 
3 26 62 151,10 

7 Schronienie 1 188 3 380,00 

8 
Składki zdrowotne od 

zasiłków stałych 
12 129 5742,87 

9 

Wynagrodzenie należne 

opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki 

przyznane przez sąd 

6 70 14 367,17 

10 
Opłata za Pobyt w Domach 

Samotnej Matki 
1 153 7 494,32 
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11 Stypendia szkolne 39 156 28 157,98 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie 

decyzji, o których mowa w artykule 54 ww. ustawy, tzn. decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej na 90 dni.  

Podstawowym warunkiem przyznania powyższej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego i spełnienie kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej – 

701zł, a na osobę w rodzinie – 528zł). 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku jest upoważniony przez Wójta 

Gminy do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.  

W 2018 roku wydano 5 decyzji przyznających prawo do świadczeń.  

W 2018 roku wydano ogółem 263 decyzje administracyjne z zakresu świadczeń pomocy 

społecznej, w tym 2 decyzje odmowne.  

 

 

2. Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny 

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi im dodatkami jest 

zadaniem zleconym gminy, którego realizację reguluje Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych. 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku z budżetu państwa na realizację 

świadczeń rodzinnych otrzymał kwotę 1 681 458zł, a wykonanie wyniosło 1 656 467,59zł,  

z czego: 

 1 520 433,41zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich  

i funduszu alimentacyjnego; 

 4000zł przeznaczono na wypłatę świadczenia „ustawa za życiem”; 

 83 814,31zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla 

świadczeniobiorców; 

 41 336,87zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników; 

 5 803zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników; 

 1 080zł przeznaczono na składki na fundusz pracy. 

 

 

Tabela 2. Świadczeniobiorcy i wydatki na świadczenia rodzinne 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1 

Zasiłek rodzinny 

(a+b+c), z tego: 
424 252 4 463 513 178,86 

a) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku 

x x 1 110 103 612,45 
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życia 

b) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

powyżej 5 roku 

życia do ukończenia 

18 roku  życia 

x x 2 996 364 113,08 

c) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

powyżej 18 roku 

życia do ukończenia 

24 roku życia 

x x 357 45 453,33 

2 

Dodatki do zasiłków 

rodzinnych (suma od 

a do g), w tym z 

tytułu: 

574 x 1 458 231 122,59 

a) z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

20 x 160 61 766,53 

b) z tytułu urodzenia 

dziecka 
13 x 13 13 000,00 

c) z tytułu samotnego 

wychowania dziecka 
11 x 122 24 746,00 

d) z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

 

19 x 194 20 397,52 

e) z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 
379 x 379 25 627,83 

f) z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki 

w szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

84 x 106 39 653,56 

g) z tytułu 

wychowywania 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

48 x 484 45 931,15 

3 

Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

34 x 34 34 000,00 

4 Zasiłek pielęgnacyjny 94 x 976 154 151,66 

5 Świadczenia 20 x 233 342 501,40 
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pielęgnacyjne 

6 
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
9 x 108 57 960,00 

7 Zasiłek dla opiekuna 1 1 12 6 440,00 

8 
Świadczenie 

rodzicielskie 
14 x 87 80 798,90 

9 

Jednorazowe 

świadczenie „za 

życiem”  

1 1 1 4 000,00 

RAZEM 1 171 254 7 372 1 424 153,41 

 

W 2018 roku przyjęto 368 wniosków i pism o przyznanie świadczeń rodzinnych. W skutek 

przyjętej korespondencji wydano zarówno decyzje przyznające jak i odmowne. Decyzji 

przyznających – 327, decyzji odmownych – 41.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe. W 2018 roku wypłacono 287 świadczeń dla 24 osób na łączną kwotę 83 814,31zł. 

  

Tabela 3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wyszczególnienie  

Składki na ubezpieczenie 

emerytalne  

i rentowe opłacone za osoby 

pobierające: 

Liczba osób Liczba świadczeń 
Kwota 

(PLN) 

1. Świadczenie 

pielęgnacyjne 
15 181 68 732,35 

2. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
8 94 13 309,72 

3. Zasiłek dla opiekuna 1 12 1 772,24 

RAZEM 24 287 83 814,31 

 

Według Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów 

środkami finansowymi z budżetu państwa.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią  

25 roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bezterminowo.  

Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 

500 zł. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem 

zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Gminy na realizację tych zadań otrzymują 

z budżetu państwa środki w formie dotacji celowej.  

W 2018 roku wydano 22 decyzje przyznające świadczenie oraz 2 decyzje odmowne. 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Wydatki na fundusz alimentacyjny i zwroty 

Wyszczególnienie Kwota 
Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Wypłacone świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego 
100 280,00 286 14 

Kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz 

z odsetkami, w tym: 

32 935,37 x x 

 odsetki 15 204,45 x x 

 przekazane na dochody budżetu państwa 10 638,57 x x 

 przekazane na dochody własne gminy 

wierzyciela 
7 092,35 x x 

 

Koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosiły 3 008,40zł.  

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela (GOPS) 

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 

uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

Tabela 5. Zwroty zaliczki alimentacyjnej za 2018 rok 

Wyszczególnienie Kwota 

Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych, w tym: 
1 890,11 

 dochody budżetu państwa 945,09 

 dochody własne gminy 945,02 

 

3. Świadczenia 500+ 

Od kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku przyznaje  

i wypłaca świadczenia wychowawcze – 500+. Jest to zadanie zlecone gminie, którego 

realizację reguluje Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci. Zgodnie z ustawą celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 

wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 

jego potrzeb życiowych. Świadczenia wypłacane są z dotacji budżetu państwa.  
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Tabela 6. Koszty przeznaczone na świadczenia wychowawcze 

 Kwota (PLN) 

Świadczenia wychowawcze 3 406 372,41 

Koszty obsługi 52 965,00 

OGÓŁEM 3 459 337,41 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu 

dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Miesięczna kwota świadczenia 

wynosi 500 zł.  

Świadczenie  przysługuje na tzw. „pierwsze dziecko”, jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 1 200,00zł.  

Osobom, które nie starają się o świadczenie na pierwsze dziecko, przysługuje ono niezależnie 

od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma również konieczności przedkładania 

dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej rodziny. 

 

 

Tabela 7. Świadczenia wychowawcze  

 Liczba osób 

korzystających ze 

świadczenia 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Świadczenia 

wychowawcze 
651 434 6 846 

 

4. Realizacja programów 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Jest to program wieloletni, realizowany od 2014 do 2018 roku. Jest programem wspierania 

finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego 

pozbawionym. Jego głównym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci  

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Na realizację tego Programu w 2018 roku przeznaczono ogółem 29 705zł, z czego środki 

własne gminy wyniosły 11 833zł, a dotacja z budżetu państwa 17 823zł.  

W ramach Programu wydano na: 

 Zasiłki celowe, zakup posiłku lub żywności na jego przygotowanie – 26 100zł; 

 Posiłek w szkole i inne – 2 169zł.  

Kryterium dochodowe przyjęte do realizacji Programu (150% zasiłek i gorący posiłek dla 

uczniów w szkole) umożliwia skorzystanie z pomocy wielu osobom. Są to głównie emeryci, 
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renciści, długotrwale chorzy, rodziny wielodzietne czy też osoby niekwalifikujące się do 

pomocy przy kryterium dochodowym ustalonym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

 

 

Tabela 8. Informacje z realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Wyszczególnienie Ogółem 

W tym: 

Dzieci do 

czasu 

rozpoczęcia 

nauki  

w szkole 

podstawowej 

Uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Inne 

osoby 

Liczba osób objętych Programem 

w tym: 
64 3 6 55 

 liczba osób korzystających 

z posiłku 
2 0 1 1 

 liczba osób korzystających  

z zasiłku celowego 
63 3 6 54 

 liczba osób korzystających  

ze świadczenia 

rzeczowego 

22 0 0 22 

 

Rządowy Program „Dobry Start” 

Szczegółowe warunki realizacji Programu „Dobry start” określa Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start”.  

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału 

kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. W praktyce program to 300zł 

jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie 

wypłacane było bez względu na dochód rodziny.  

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez 

nie 20 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole – do 24 roku życia.  

Tabela 9. Informacje o przyczynie wypłacenia świadczenia  

 
Wypłacone świadczenie w związku z 

rozpoczęciem roku szkolnego w: 
Liczba świadczeń 

1 Szkole podstawowej 406 

2 Szkole ponadpodstawowej 31 
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3 
Dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej 

szkole ponadgimnazjalnej 
190 

4 Specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 3 

5 Specjalnym ośrodku wychowawczym  1 

RAZEM 631 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

Na realizację i koszty obsługi Programu otrzymano z budżetu państwa kwotę 196 870zł. 

Wykonanie na świadczenie wyniosło 189 300zł, a koszty obsługi – 6 330zł. Kwota, która 

pozostała po wypłaceniu świadczeń i wydatkach poniesionych na koszty obsługi, czyli 

1 240zł została zwrócona do budżetu państwa. W ramach organu właściwego tj. gminy 

zadania związane ze świadczeniem realizowały 4 osoby.  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017  

i 2018 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku od października 2016 roku realizuje pomoc 

żywieniową w ramach tego Programu. Głównym jego celem jest udzielenie wsparcia osobom 

doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej 

w formie paczek lub posiłków. 

Każdy podprogram obejmuje okres 10 miesięcy. Podprogram 2017 objął okres od września 

2017r. do czerwca 2018r., a Podprogram 2018 okres od września 2018r. do czerwca 2019r.  

Pomoc żywnościową w ramach Programu mogą uzyskać osoby/rodziny, które znajdują się w 

trudnej sytuacji życiowej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. 

W ramach Podprogramu 2017 dotyczącym pomocy żywnościowej w 2018 roku Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku otrzymał z Banku Żywności w Łodzi takie produkty 

jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła 

śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki 

maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka 

wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej 

rzepakowy, gulasz wieprzowy.  

 

 

 

 

Tabela 10. Zbiorcze zestawienie wydanych artykułów spożywczych w 2018r. – 

Podprogram 2017 

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Wydanie (w kg) 
Wartość artykułów 

(PLN) 

1 Groszek z marchewką 1 137,6 3 163,66 

2 Fasola biała 1 136 2 938,08 

3 Koncentrat pomidorowy 494,08 2 324,52 
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4 Buraczki wiórki 185,5 485,40 

5 Powidła śliwkowe 306 1 425,47 

6 Makaron jajeczny 1 060 2 369,58 

7 Makaron kukurydziany 130 498,23 

8 Ryż biały 790 1 902,93 

9 Kasza gryczana 441 1 523,44 

10 Herbatniki maślane 252 2 026,52 

11 Mleko UHT 1 572 3 037,11 

12 Ser podpuszczkowy  420 7 003,08 

13 Filet z makreli w oleju 484,16 6 297,21 

14 Szynka drobiowa 558 5 838,49 

15 Szynka wieprzowa  691,2 6 132,68 

16 Pasztet wieprzowy  124,8 681,42 

17 Kabanosy wieprzowe 90 1 890,51 

18 Cukier biały  780 2 193,61 

19 Miód wielokwiatowy  98,4 1 314,23 

20 Olej rzepakowy 795 2 829,81 

21 Gulasz wieprzowy  244,8 1 592,15 

RAZEM 11 790,54 57 468,13 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

Z pomocy w 2018 roku – Podprogram 2017 – skorzystało 248 osób, którym wydano łącznie 

831 paczek żywnościowych.  

Ponadto w 2018 roku wydano żywność w ramach Podprogramu 2018. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Buczku otrzymał i wydał następujące produkty: buraczki wiórki, fasola 

biała, groszek z marchewką, herbatniki maślane, kasza gryczana, koncentrat pomidorowy, 

makaron jajeczny, makaron kukurydziany, mleko UHT, pasztet wieprzowy, powidła 

śliwkowe, ser podpuszczkowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa.  

Tabela 11. Zbiorcze zestawienie wydanych artykułów spożywczych w 2018r. – 

Podprogram 2018 

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Wydanie (w kg) 
Wartość artykułów 

(PLN) 

1 Buraczki wiórki 126 339,81 

2 Fasola biała 288 744,79 

3 Groszek z marchewką 288 830,32 

4 Herbatniki maślane 72 863,46 

5 Kasza gryczana 180 515,82 

6 Koncentrat pomidorowy 115,2 579,31 

7 Makaron jajeczny 360 902,29 

8 Makaron kukurydziany 90 353,43 

9 Mleko UHT 540 1 009,26 

10 Pasztet wieprzowy 57,6 296,35 

11 Powidła śliwkowe 108 461,51 
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12 Ser podpuszczkowy 150 2 167,20 

13 Szynka drobiowa 216 2 313,13 

14 Szynka wieprzowa 162 1 343,79 

RAZEM 2 752,8 12 720,47 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka 

 

Z pomocy w 2018 roku – Podprogram 2018 – skorzystało 180 osób, którym wydano  

180 paczek żywnościowych. 

 

 

Program „Prace społecznie-użyteczne” 

Na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Starostom Łaskim reprezentowanym 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku a Gminą Buczek zorganizowane zostały prace 

społecznie – użyteczne. 

Program „Prace społecznie – użyteczne” jest instrumentem rynku pracy skierowanym do osób 

bezrobotnych. Jego celem jest przeciwdziałanie całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, 

łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, a także szansa na aktywizację osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku.  

Prace społecznie – użyteczne realizowane były w następujących placówkach: 

1. Szkoła Podstawowa w Buczku; 

2. Szkoła Podstawowa w Czestkowie; 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku; 

4. Urząd Gminy Buczek. 

Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne wypłacane są  

ze środków Gminy oraz Funduszu Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku.  

Ośrodek Pomocy Społecznej do Programu wytypował 8 osób. Na podstawie złożonych przez 

instytucje i zakłady pracy zapotrzebowania, do prac społecznie – użytecznych skierowano 4 

osoby. W 2018 roku przepracowały one łącznie 947 godzin.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku pełnił rolę swojego rodzaju koordynatora, 

tzn. zajmował się wypłatą świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie – 

użyteczne, a następnie występował z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku  

o refundację 60% kosztów wypłaconych wynagrodzeń z Funduszu Pracy.  

Osobom wykonującym prace społecznie – użyteczne wypłacono świadczenia na łączną kwotę 

7 813,70zł, z czego 3 125,48zł to były koszty własne, a refundacja z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Łasku wyniosła 4 688,22zł. Maksymalne wynagrodzenie za przepracowane 40 

godzin w miesiącu wyniosło 332,00 zł. 

  

Ochrona zdrowia 

W Gminie Buczek funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej , którego organem założycielskim jest Gmina Buczek. Ośrodek zdrowia z roku na 

rok jest dostosowywany do potrzeb pacjentów  zarówno w zakresie wyposażenia w sprzęt jak 

i świadczonych usług medycznych. W 2018 roku dokonano zakupu ultrasonografu za kwotę 

120.300,-zł z czego 60.000zł pochodziło a z dotacji z budżet gminy. Zakupiony sprzęt 
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posłuży do wykonywania usg co w znacznym stopniu przyspieszy diagnozowanie pacjentów  

i podejmowanie szybszego leczenia. 

  W trakcie 2018 roku w SPZPOZ na bieżąco były prowadzone zapisy w formie składanych 

deklaracji wyboru lekarza poz, położnej, pielęgniarki środowiskowej oraz pielęgniarki 

szkolnej. Populacja pacjentów w podmiocie przedstawia się następująco: 

 

Lista aktywna na dzień 01.01.2018r.: 

- lekarze poz – 3.724 

- położna – 1.776 

- pielęgniarka środowiskowa – 3.793 

- medycyna szkolna -  454 

 

Lista aktywna na dzień  31.12.2018r.: 

- lekarze poz – 3.673 

- położna – 1.780 

- pielęgniarka środowiskowa – 3.732 

- medycyna szkolna -  506 

 Niewielki spadek deklarowanych pacjentów związany był z zakończeniem współpracy 

z lekarzem medycyny rodzinnej, który złożył osobiście wypowiedzenie warunków pracy i 

płacy w  w/w placówce. W miejsce osoby odchodzącej został przyjęty lekarz internista, który 

prowadzi listę aktywną pacjentów,  a stan deklarowanych pacjentów na dzień 31.03.2019r. 

przedstawia się następująco: 

- lekarze poz – 3.784 

- położna – 1.793 

- pielęgniarka środowiskowa – 3.824 

- medycyna szkolna -  507 

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach swej struktury 

organizacyjno - prawnej świadczy usługi zdrowotne z zakresu: 

 

-podstawowej opieki zdrowotnej 

 gabinet lekarza poz 

 gabinet położnej środowiskowej 

 gabinet pielęgniarki środowiskowej 

 gabinet pielęgniarki szkolnej 

 gabinet zabiegowy i szczepień  

 

- rehabilitacji leczniczej 

 poradnia lekarza rehabilitacji 

 dział fizjoterapii 

 

- stomatologii 
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 świadczenia ogólnostomatologiczne 

 świadczenia stomatologii dziecięcej 

 

Świadczenia zdrowotne są udzielane na podstawie zawartych umów z Łódzkim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 

Pomieszczenia przychodni spełniają wymogi sanitarno-epidemiologiczne i są wyposażone w 

sprzęt medyczny , który jest wymogiem do prawidłowego ich udzielania z w/w zakresów. 

 

 W ramach prowadzonej działalności medycznej SPZPOZ prowadził następujące programy 

zdrowotne dla mieszkańców gminy: 

- program chorób układu krążenia, 

- program profilaktyki gruźlicy, 

- okresowe badania: 

 słuchu 

 wzroku 

 osteoporozy 

 mammografii 

 program profilaktyki nowotworów głowy i szyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA GMINY 

 

Promocja Gminy Buczek w 2018 r. odbywała się poprzez udział w targach i 

kiermaszach ( w tym prezentacja folderów, gadżetów reklamowych), artykuły w prasie (m.in. 

w Panoramie Łaskiej, Dzienniku Łódzkim), reportaże telewizyjne (m.in.: Telewizja Sieradzka 

8TVR, Agroexpress),  strony internetowe, torby reklamowe z logotypem gminy Buczek oraz 

poprzez organizację imprezy plenerowej pn.: Buczkowska truskawka – marką województwa 

łódzkiego” – IV Krajowe Święto Truskawki. 

Gmina Buczek organizowała w 2018 r. Jubileuszowe X Święto Truskawki, które 

odbyło się w dniach 15-17 czerwca 2018 r. W 3 - dniowej imprezie uczestniczyło ponad 50 

tyś ludzi. Na scenie wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jak i zaproszone 

gwiazdy estrady, m.in.: Sławomir, Akcent, Weekend, Marcin Daniec, Lady Pank i Sylwia 

Grzeszczak i inni. W ramach imprezy odbyły się rozgrywki sportowe w piłce nożnej 
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„Truskawkowa Liga Gminy Buczek” oraz mecz zakończenia sezonu Łódzkiej IV Ligii GKS 

Orkan Buczek – Boruta Zgierz. Imprezą towarzyszącą była I runda Mistrzostw Polski i 

Puchar Polski Super Enduro. Podczas imprezy wręczano również akty nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Buczek dla druha Wojciecha Pokory i generała Jacka 

Pszczoły. Przeprowadzono konkursy:  na największy owoc truskawki,   konkurs kulinarny 

„Truskawkowy przebój roku” oraz pokaz mody truskawkowej i wyłonienie Miss i Mistera 

truskawki. Jedną z głównych atrakcji ubiegłorocznego święta truskawki były powietrzne 

akrobacje Grupy „Żelazny”.  

 

Realizacja uchwał Rady Gminy Buczek 

 Rada Gminy Buczek jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na czteroletnią 

kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach 

zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad 

podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców. Radę Gminy Buczek tworzy 15 osób. W 

skład Rady wchodzą:  

•Andrzej Zieliński - Przewodniczący Rady, 

• Ryszard Rzepa - Wiceprzewodniczący Rady 

• Jan Jaksa 

• Elżbieta Jędryka 

• Wojciech Kłos 

• Mariusz Kowalczyk 

• Mirosław Krakowski 

• Elżbieta Malinowska 

• Barbara Michalak 

• Wiktor Papuga 

• Mieczysław Pawlak 

• Wioletta Pisarska 

• Kazimierz Ratajczyk 

• Andrzej Tobjański 

• Sławomir Walczak. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przy Radzie Gminy działają: 
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1. Komisja Rewizyjna. Do zadań Komisji należy: 

- na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności 

Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, 

ponadto Komisja rewizyjna rozpatruje: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu, informację 

o stanie mienia Gminy oraz opiniuje wykonanie budżetu Gminy i przedstawia Radzie Gminy 

stanowisko i wniosek w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, może 

także podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy. 

 

5. Komisja skarg, wniosków i petycji. Do zadań komisji należy: analiza i opiniowanie 

skierowanych do Rady Gminy skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych 

jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. 

 

 

Ponadto Rada Gminy Buczek utworzyła trzy stałe komisje, które podejmują i realizują 

przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, służące wykonywaniu jej zadań, zgodnie z 

ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania, są to: 

- Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

- Komisja Budżetu, Finansów i Infrastruktury. 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt 

Gminy przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. 

w sposób właściwy określony w uchwale. 

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XXX/240/2017 z dnia 20 grudnia 2017 

r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na 8 

sesjach zwyczajnych i podjęła łącznie 57 uchwał. 

 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu budżetu gminy 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. Ponadto uchwałami regulowano sprawy 

gospodarowania mieniem komunalnym, z zakresu pomocy społecznej, spraw związanych z 

oświatą i ochroną środowiska. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o 

samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. 

 

Spośród 57 uchwał 55 zostało zrealizowanych i wprowadzonych w życie, 2 uchwały zostały 

uchylone z uwagi na naruszenie prawa i podjęte nowe, 26 uchwał stanowiące prawo 

miejscowe opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zgodnie z art. 
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7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane są 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Buczku 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

 
Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 

większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Gmina 

Buczek wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne m.in. dla 

Komendy Powiatowej Policji w Łasku, dla której przyznano w roku 2018 dotację w kwocie 

6 000 zł jako współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej 

oraz na zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i tabletu. 

W roku 2018 odnotowano ogólnie ponad 300 wykroczeń, na które złożyły się interwencje w 

miejscach publicznych, interwencje domowe, kolizje i wypadki drogowe. W roku 2018 na 

terenie gminy Buczek odnotowano ogółem 39 przestępstw oraz 365 wykroczeń w ruchu 

drogowym oraz porządkowych, były to: 3 wypadki drogowe, 38 kolizji drogowych, 143 

interwencje drogowe, 184 interwencje w miejscach publicznych.  

 

        WÓJT GMINY BUCZEK 

                    /-/ Bronisław Węglewski 


