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RAPORT O STANIE GMINY BUCZEK ZA ROK 2019 

 

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 2019. 

 

 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą  

i społeczną gminy Buczek w roku 2019.. 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 2019  r. liczba  mieszkańców zmniejszyła się o 12 osób, przez 

co na dzień 31 grudnia 2019  r. wynosiła 5135 osób, w tym 2624 kobiet i 2511 mężczyzn. W 

odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wyniosła 474 osoby, a liczba 

mieszkańców 534, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1485 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64 lat) wynosiła 1691, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 665, a liczba 

mieszkańców (65 lat i więcej) 307. 

W 2019  r. urodziło się w gminie 48 osób, w tym 28 dziewczynek i 20 chłopców, a zmarło 55 

osób, w tym 22 kobiety i 33 mężczyzn. Wobec tego ubytek naturalny w 2019  r. wyniósł 7 osób. 

Najczęstsze przyczyny zgonów to podeszły wiek. 
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FINANSE GMINY 

 

Budżet na rok 2019 realizowany był na podstawie Uchwały Nr III/27/2019 z dnia 16 stycznia 

2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2019. Wykonanie dochodów 

i wydatków przedstawia się następująco:  

1. Dochody:    Plan  27.696.995,15       wykonanie  28.234.886,38                        

101,94% 

Z tego: 

a) dochody bieżące, plan 24.639.807,15  wykonanie 25.114.469,70 zł; 

b) dochody majątkowe, plan 3.057.188,00  wykonanie 3.120.416,68 zł. 

     2.    Wydatki:     Plan  28.464.346,35        wykonanie  26.691.552,11                         

93,77% planu. Z tego: 

a) wydatki bieżące, plan 23.520.423,85 zł, wykonanie 21.867.566,85 zł; 

b) wydatki majątkowe, plan 4.943.922,50 zł, wykonanie  4.823.985,26 zł. 

     3.    Przychody budżetu 1.807.576,60 

     4.    Rozchody budżetu 443.064,40 

 

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową wraz z wolnymi środkami w łącznej kwocie 

2.907.846,47. 

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniosła 3.246.902,85. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2019-2023 została przyjęta Uchwałą 

Nr III/26/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-

2023 zakładała, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej 

wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona została reguła z art. 

243 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku budżetowego wprowadzając poszczególne 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowano regułę z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

Nadwyżka operacyjna, która planowana była na poziomie 216.900,40 na koniec roku 

budżetowego (wykonanie) osiągnęła poziom 3.246.902,85 zł.  
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Ściągalność należności budżetu Gminy Buczek 

 

Podatki.  

Podatki i opłaty lokalne. 

1) Wpływy za rok 2019 wg stanu na 31.12.2019  r. wyniosły: 

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

posiadania psa) :  4 689 817,08 zł  

    - tytułu kosztów egzekucyjnych i doręczonych upomnień: 9 556,56 zł  

    - z tytułu odsetek od nieterminowych należności: 45 800,70 zł 

2) Zaległości podatków według stanu na dzień 31.12.2019 r : 138 590,03 zł 

3) Nadpłaty według stanu na dzień 31.12.2019 r : 18 704,26 zł  

 

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

upomnienia. W roku 2019 z tytułu zaległości podatkowych zostało wystawionych 642 

upomnień, następnie skutkowało to wystawieniem 126 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. 

80% zaległości są to kwoty do 250 zł. Pozostałe zaległości stanowią kwoty podatników 

prowadzących działalność gospodarczą. W według stanu na 31.12.2019  r. hipoteką 

przymusową została zabezpieczona kwota około 26 tys.  

Woda i odprowadzanie ścieków. 

Sytuacja finansowa w usługach dostarczania wody i odprowadzania ścieków kształtowała się 

następująco:  

Sprzedaż z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (wraz z odsetkami) w roku 2019 

wyniosła 669 268,89 zł. 

Wpłaty wyniosły 603 047,26 zł. Należności do zapłaty wynoszą 661 110,82 zł z czego 78 

727,64 zł. stanowią zaległości wymagalne. 44 % zaległości wymagalnych stanowią zaległości 

14 odbiorców usług. W większości są one systematycznie spłacane. 56 % zaległości stanowią 

zaległości bieżące wynikającego z bieżących rocznych rozliczeń. Mniej niż 2 % 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. 
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Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

1) Wpływy za rok 2019 wg stanu na 31.12.2019 r. wyniosły: 

    - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  515 349,26 zł  

    - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i doręczonych upomnień: 3 339,57 zł

  

    - z tytułu odsetek od nieterminowych należności: 853,29 zł 

2) Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 25 409,81 zł  

3) Nadpłaty: 13 243,81 zł. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia.  W roku 2019 z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawionych 324 upomnień, wystawiono 

30 tytułów wykonawczych. Założono 1 wpis hipoteczny.   

Analizując wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Buczek, 

należy zauważyć, że wysokość tych opłat i tak nie pokryło w roku 2019 wydatków związanych  

z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie. W celu uszczelnienia systemu 

gospodarki odpadami należy podjąć niezbędne działania objęcia wszystkich właścicieli 

nieruchomości systemem, a także działania zmierzające do wyegzekwowania należnych opłat. 

Należności z tytułu podatków oraz opłat lokalnych jak i za dostarczanie wody i odprowadzane 

ścieki regulowane są przez podatników w miarę regularnie. Regularnie i systematycznie 

wystawiane są upomnienie, które w dużej części są skuteczne. Tytuły wykonawcze kierowane 

do urzędów skarbowych również przynoszą duże efekty w postaci ściągalności zaległości. Po 

wyczerpaniu wszelkich możliwości ściągnięcia należności do budżetu są zakładane wpisy 

hipoteczne na majątku dłużników.  

 

Udzielone dotacje 

 

W roku 2019 udzielono z Budżetu Gminy Buczek dotacje w łącznej wysokości 1.178.256, zł. 

Z czego 1.159.256,00 to dotacje na zadania bieżące, natomiast 19.000,00 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.  
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- Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku, która z otrzymanej dotacji podmiotowej 

realizował zadania statutowe. 

 2. Z zakresu Transportu i łączności: 

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

Łask-Buczek, 

 3. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: 

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

wydatków bieżących na remont dyżurki w Powiatowej Komendy Policji w Łasku. 

 4. Z zakresu Ochrony zdrowia: 

   - Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, który 

otrzymał dotację na zakup Defibrylatora na oddział Kardiologiczny. 

 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 wymianę piecy na gazowe dla 4 mieszkańców.   

 

Udzielone z budżetu Gminy Buczek dotacje przyczyniły się w znacznej mierze do poprawy 

warunków życia mieszkańców naszej gminy. Podkreślić należy fakt, że dotacje udzielane są na 

wszystkie sfery życia naszych mieszkańców. Zapewnia to zrównoważony rozwój oraz poprawę  

jakości życia. Gmina wspiera w ten sposób rozwój kultury fizycznej, zdrowia, transportu 

publicznego jak i ochronę środowiska naturalnego.  

 

Rok 2019 był rokiem, który nie przyniósł większych problemów z wykonywaniem  budżetu 

gminy pomimo, że zmiany przepisów wymuszały na samorządach coraz to większe nakłady na 

poszczególne sektory działalności. Dużym obciążeniem w roku 2019 był duży wzrost kosztów 

zadań oświatowych. Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze w roku 2019 Gminne 

Przedszkole w Buczku funkcjonowało już bez dofinansowania z Unii Europejskiej. Po drugie 

podwyżki płac nauczycieli, które nie są w pełni pokrywane z subwencji oświatowej obciążyły 

znacząco budżet. Po trzecie niedoszacowana kwota subwencji oświatowej w coraz mniejszym 

stopniu pokrywa koszty funkcjonowania oświaty. Kolejnym elementem wpływającym na 

nadmierne obciążenie budżetu jest gospodarka odpadami. Niska opłata za odbiór odpadów nie 

pokrywa kosztów funkcjonowania  systemu, który w związku ze zmiana przepisów staje się 

coraz bardziej kosztowny. 
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Dużym sukcesem Gminy Buczek w roku 2019 jest to, że udało się pozyskać znaczące środki 

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

podejmowane w 2019 roku wygenerowały kwotę 2.912.835,54 zł. Jest to kwota znacząca dla 

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 budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych czy Przebudowa dróg gminnych. Pozyskano 

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

Część środków wpłynęło już na rachunek gminy, część wpłynie w roku 2020. Jest to sukces 

ponieważ dzięki tym środkom udało się zrealizować inwestycje zaplanowane na rok 2019 jak i 

podjąć działania do realizacji inwestycji i przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Buczek na lata 2020-2023.  

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

pozycji w rankingu „Wspólnoty”. Gmina Buczek pod względem dochodu „per capita” wśród  

1.548 gmin wiejskich zajęła 258 pozycję z dochodami  na jednego mieszkańca w wysokości 

3.367,71 zł. (dane za rok 2018) Według danych za rok 2017 była to pozycja 452. Więc 

obserwujemy duży skok w rankingu. Na tle gmin wiejskich powiatu łaskiego plasujemy się na 

1 miejscu. A  na przykład druga z powiatu łaskiego - gmina Sędziejowice - znajduje się na 

miejscu 630, trzecia – gmina Wodzierady – 638 miejsce, na ostatnim miejscu gmina Widawa – 

676 miejsce. 

W roku 2019 GUS opublikował również listę gmin z wartościami zrealizowanych projektów 

unijnych w programowaniu 2014-2020,  w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W tym rankingu 

gmina Buczek znalazła się również na 1 miejscu w powiecie łaskim wśród gmin wiejskich. 

Wartość projektów unijnych wyniosła 1.346 zł./1 mieszkańca. W kolejności po nas uplasowały 

się odpowiednio – gmina Sędziejowice – 377 zł./1 mieszkańca, Widawa – 264 zł. /1 

mieszkańca, Wodzierady 257 zł./1 mieszkańca.  
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MIENIE GMINNE 

 

 

I. STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Buczek jest właścicielem 215,8152 

ha gruntów, z czego 13,6% stanowią grunty rolne, 4,5% tereny leśne i zadrzewione, 81,9 % 

grunty zabudowane i zurbanizowane a w tym 74,4% 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 2019 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 23 działki 

(2,9700 ha) na nowo powstałym osiedlu w Buczku pod zabudowę mieszkaniową i tym samym 

wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży na tym osiedlu zostały wysprzedane. 

DZIAŁKI SPRZEDANE W 2019 ROKU 

Lp. Nr działki Lokalizacja działki wielkość Wartość  

1. 542/47 Buczek 0,1289ha 30.800 zł 

2. 542/51 Buczek 0,1250 ha 29.900 zł 

3. 542/49 Buczek 0,1464 ha 35.000 zł 

4. 542/38 Buczek 0,1239 ha 29.600 zł 

5. 542/46 Buczek 0,1202 ha 28.700 zł 

6. 542/28 Buczek 0,1131 ha 27.000 zł 

7. 542/20 Buczek 0,1230 ha 29.400 zł 

8. 542/48 Buczek 0,1377 ha 32.900 zł 

9. 542/22 Buczek 0,1067 ha 25.500 zł 

10. 542/21 Buczek 0,1316 ha 31.500 zł 

11. 542/40 Buczek 0,1239 ha 29.600 zł 

12. 542/39 Buczek 0,1239 ha 29.600 zł 

13. 542/25 Buczek 0,1563 ha 42.000 zł 

14. 542/24 Buczek 0,1180 ha 28.200 zł 

15. 542/33 Buczek 0,1240 ha 29.600 zł 

16. 542/34 Buczek 0,1240 ha 29.600 zł 

17. 542/29 Buczek 0,1540 ha 41.400 zł 

18. 542/36 Buczek 0,1502 ha 40.400 zł 
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19. 542/37 Buczek 0,1239 ha 29.600 zł 

20. 542/41 Buczek 0,1239 ha 29.600 zł 

21. 542/32 Buczek 0,1239 ha 29.600 zł 

22. 542/35 Buczek 0,1549 ha 41.700 zł 

23. 542/45 Buczek 0,1115 ha 26.600 zł 

RAZEM:  2,9700 ha  727.800,00 zł 

 

 

Gmina Buczek w 2019 roku nabyła 24 działki z czego 8 w drodze komunalizacji o 

ogólnej powierzchni 1,5110 ha, 2 działki przez zasiedzenie w miejscowości Buczek o pow. 

0,7218 ha oraz 14 działek w drodze kupna od osób fizycznych na poszerzenie drogi gminnej- 

działki nr 913 w Buczku- ogólna powierzchnia działek to 0,4972 ha. 

DZIAŁKI NABYTE W 2019 ROKU 

Lp. Nr 

działki 

Lokalizacja 

działki 

wielkość Wartość  Forma nabycia 

1. 177/1 Wola 

Bachorska 

0,1827 

ha 

44.743,23 

zł 

komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.248.2018.AGP 

2. 244/1 Malenia-

Strupiny 

0,0677 

ha 

16.579,73 

zł 

Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.245.2018.AGP 

3. 233/3 Sycanów 0,0932 

ha 

22.824,68 

zł 

Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.247.2018.AGP 

4. 254/2 Bachorzyn 0,12 ha 29.388,00 

zł 

Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.172.2018.AGP 

5. 140/2 Sowińce 0,1733 

ha 

42.441,17 

zł 

Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.246.2018.AGP 

6. 5/2 Luciejów 0,0300 

ha 

7.347,00 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.244.2018.AGP 

7. 5/3 Luciejów 0,0500 

ha 

12.245,00 

zł 

Komunalizacja, decyzja GN-

7532.244.2018.AGP 

8. 924/4 Buczek 0,0032 

ha 

2.078,11 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny 4023/2019 

9. 912/2 Buczek 0,1474 

ha 

16.740,03 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny 4031/2019 

10. 925/2 Buczek 0,0129 

ha 

2372,10 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 4039/2019 

11. 726/1 Wola 

Buczkowska 

0,0730 

ha 

8382,10 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 4039/2019 

12. 726/2 Wola 

Buczkowska 

0,0204 

ha 

3.122,11 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 4039/2019 

13. 914/6 Buczek 0,0550 

ha 

7.688.04 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 3990/2019 

14. 926/11 Buczek 0,0122 

ha 

3.478,11 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 4015/2019 

15. 926/19 Buczek 0,0110 

ha 

2.258,77 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 3966/2019 

16. 926/21 Buczek 0,0106 

ha 

2.214,77 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 3966/2019 
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17. 926/17 Buczek 0,0462 

ha 

6.684,37 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 3982/2019 

18. 914/8 Buczek 0,0431 

ha 

5.884,08 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 4047/2019 

19. 926/13 Buczek 0,0223  

ha 

3.074,21 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 3974/2019 

20. 926/15 Buczek 0,0224 

ha 

3.083,21 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny nr 3974/2019 

21. 926/23 Buczek 0,0175 

ha 

3.451,11 zakup pod drogę dz. nr 913, akt 

notarialny  nr 3958/2019 

22. 1.376/5 Buczek 0,0358 

ha 

4.000,00 zasiedzenie, postanowienie sądu 

I Ns 289/18 

23. 1.377/4 Buczek 0,6860 

ha 

72.900,00 zasiedzenie, postanowienie sądu 

I Ns 289/18 

24. 278 Buczek 0,79 ha 14.900,00 komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.444.2017.AW 

RAZEM:  2,7300 

ha 

 337.879,93 

zł 

 

 

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 2019 roku wolnych jest 10 lokali, które mogą służyć do zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 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 
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16. Grzeszyn 5 43,10 Umowa najmu 

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 2019 

roku wpłynęło 54.524,78 zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 2 lokatorów oraz 1 osoba 

będąca właścicielem domu jednorodzinnego, łącznie wypłacono 7.046,52 zł świadczeń. Na 

terenie Gminy znajduje się 10 świetlic wielskich, z czego 8  znajduje się przy Ochotniczych 

Strażach Pożarnych.  

Gmina Buczek jest właścicielem 215 ha gruntów, z tego 1,5372 ha oddaje w 

użytkowanie wieczyste. W drodze przetargu sprzedano 23 działki pod zabudowę mieszkaniową 

na nowym osiedlu w Buczku. Gmina nabyła 24 działki, w tym 14 na poszerzenie drogi w 

Buczku ul. Pieńki.  

Mieszkaniowy Zasób Gminy składa się z 33 lokali w tym z dwóch lokali socjalnych 

oraz jednego lokalu tymczasowego. Gmina nie planuje sprzedaży lokali ani budowy nowych 

budynków mieszkalnych. 
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INWESTYCJE GMINNE 

 

Na 2019  r. Gmina Buczek zaplanowała i wykonała następujące inwestycje: 

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

rozpoczęte w 2018 

 Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą – rozpoczęte w 2018 

 Przebudowa drogi gminnej nr 103113 E w Kowalewie 

 Przebudowa drogi gminnej nr 103115 E Buczek – Józefatów 

 

 

 

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 zadaszenie, 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. 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 103113 E w Kowalewie 

Koszt wykonanych prac wynosił 577 334,88. W wyniku podpisanej w dniu 12.12.2019 r 

umowy  Łódzkim Urzędem  Wojewódzkim gmina pozyskała dofinansowanie tej inwestycji z  

Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 % kosztów zadania tj. 346 400,00 zł 

Droga uzyskała nową równą nawierzchnię. Stara jezdnia posiadała szerokość od 3,7m do 4m. 

Była nierówna i źle wyprofilowana. Po ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej, 

poszerzeniu jezdni kostką betonową i masą asfaltową szerokość pasa jezdnego wynosi 5 m. 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 103115 E Buczek – Józefatów 

Koszt  wykonanych robót na drodze o długości 1,97 km wynosi 1 310 056,60 zł. W ramach 

dofinansowania Gmina Buczek otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych dotację w 

wysokości 655 028,00 zł. Wykonane zostały prace modernizacyjne na całym odcinku drogi 

1,97 km, wykonano poszerzenie jezdni z kostki brukowej o szerokości  150 cm na odcinku 1,32 

km. Szerokość jezdni na całej drodze będzie wynosić będzie od 5,5m do 6m. Wybudowano 

nowe wyniesione  przejście dla pieszych w obrębie szkoły i ośrodka zdrowia w Buczku. 
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

Woda i kanalizacja 

W gminie Buczek jest 1064 odbiorców usług korzystających z gminnego wodociągu i 648 

odbiorców usług odprowadzających nieczystości ciekłe do gminnej kanalizacji sanitarnej.  

Długość sieci kanalizacyjnej to 30,30 km.  

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

Józefatów, Czestków A, Czestków B, Czestków F, częściowo Dąbrówka. 

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 50 872 m3 ścieków oczyszczonych natomiast oczyszczalnia ścieków w m. 

Czestków B 23 624 m3.  

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

firmę ochroniarską. 

Urządzenia kanalizacyjne są w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje się 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 m. Czestków - reaktory (w ilości 5 szt.) w których oczyszczane są 

ścieki dopływające z ościennych miejscowości wykonane są z tworzywa sztucznego.  Są to 

elementy o powierzchni ok 1 m2 łączone za pomocą spawów. Taka technologia wykonania 

sprawia, że często dochodzi do rozszczelnienia zbiorników. Wymagane jest wtedy ich spawanie 

i co z tym związane zatrzymanie pracy oczyszczalni ścieków. Powoduje to konieczność 

przewożenia ścieków na oczyszczalnie w m. Buczek. Podczas ostatniego remontu oczyszczalni 

(wrzesień 2019), stanowisko głównego wykonawcy było takie, że w okresie najbliższych 3 lat 

wymagana jest wymiana obecnego reaktora na nowy wykonany w innej technologii tj. bez 

spawowej. Jest to reaktor odlany w całości z tworzywa sztucznego. Obecnie tylko takie reaktory 

są montowane na nowych obiektach gdyż wcześniejsza technologia nie zdała egzaminu. 

 

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. 
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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. 

 

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). 

 

 Gospodarka odpadami komunalnymi. 

 

 Rok 2019 był szóstym kompletnym rokiem funkcjonowania nowego systemu 

gospodarki odpadami. W minionym roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 

Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa. Firma ta została wyłoniona w 

drodze przetargu. Realizacja usługi odbywała się w oparciu o umowę zawartą między Gmina  

Buczek, a firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 

42-202 Częstochowa z dnia 31 grudnia 2018 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na terenie gminy Buczek w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020  r. 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało: odbieranie  i zagospodarowanie odpadów 
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komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

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

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

po sortowaniu, odpady segregowane (tzw. suche) typu metale i tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe szklane, papier i tektura  oraz popiół z kotłowni domowych. Odpady suche i 

odpady komunalne odbierane były z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Odpady szklane oraz 

odpady typu papier i tektura 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 2019 było 

duże, łącznie zebrano ok. 124,707 Mg odpadów. 

Ponadto, w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach otwarcia, zbierane były zużyte baterie. 

Dodatkowo mieszkańcy przez cały rok mogli samodzielnie dostarczać do dwóch punktów: 

Apteka MALWA mieszcząca się w Buczku przy  ul. Parkowej 1B oraz Samodzielnym 

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

przeterminowane leki o kodzie 20 01 32.  

W roku 2019 do siedziby tutejszego organu wpłynęło jedno zgłoszenie, przesłane przez 

Nadleśnictwo Kolumna, dotyczące występowania dzikich wysypisk odpadów w Gminie 

Buczek, które dotyczyło czterech działek. W związku z powyższym zgłoszeniem podjęto 

stosowne działania zmierzające do usunięcia zalegających na tych terenach odpadów. Zdarzały 

się również zgłoszenia i uwagi związane z ogólnym stanem czystości i utrzymaniem porządku 

(zwłaszcza w obrębie dróg gminnych i powiatowych, a także terenów leśnych).  

W przedmiotowych sytuacjach podejmowano stosowne interwencje zmierzające do 

uprzątnięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.  Zwłaszcza w okresie 
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letnim koniecznym było uporządkowanie pasa drogowego poprzez uprzątnięcie zalegających 

odpadów. Odpady takie każdorazowo były usuwane przez pracowników Urzędu Gminy 

Buczek, a następnie były one przekazywane w ramach obowiązującej umowy podmiotowi 

zajmującemu się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.  

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

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

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., 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 2022 r. 

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. 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania.     

   

 Zgodnie z art. 9tb ust 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

nakłada na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania.  W tym miejscu zaznaczyć należy, że w 2019  

r. zgodnie z art. 9e ust. 2 w/w ustawy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości był obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem stacji przeładunkowej. W 2019  r. zgodnie z ustawą o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012  r. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz 
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pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile 

były przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, były przetwarzane na terenie 

regionu gospodarki odpadami komunalnym, na którym zostały wytworzone.  

W 2019  r. w myśl art. 9l ust. 2, w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych lub w innych przypadkach uniemożliwiających 

przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych odpady te 

przekazywane były do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu. 

Zgodnie  z założeniami w/w ustawy oraz Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 

na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (powoływany dalej jako WPGO), 

przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017  

r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla  województwa łódzkiego na lata 2016-

2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Dz. U. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3160), Gmina Buczek 

wchodziła w skład regionu II gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego. WPGO 

określiła w regionie II  dwie instalacje, które spełniały warunki instalacji regionalnej do 

przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacjami tymi były: instalacja w Dylowie A, gmina 

Pajęczno -  instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

(MBP) oraz instalacja w Ruszczynie, gm. Kamieńsk – instalacja do przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Z uwagi na powyższe odebrane od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Buczek zmieszane odpady komunalne, odpady 

zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, były transportowane w 2019  r. przez Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 

Ładunków Wiesław Strach do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów Eko-Region Sp. z 

o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A, gm. Pajęczno.  

2. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 

r.) 

Art. 9tb ust. 1 pkt. 3 u.c.p.g. obliguje wójta do przeanalizowania kosztów poniesionych w 

związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów 

komunalnych. W roku 2019 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: 
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ 

BUCZEK W ROKU 2019 W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY I WYDATKI 

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

mieszkańców 

892 843 71 zł  

Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarki odpadami 

(prowizja sołtysów, opłaty pocztowe, wpisy hipoteczne, 

szkolenia, serwis oprogramowania) 

77 666,07 zł  

Razem 970 509,78 zł  

 

Zgodnie z uchwałą nr III/20/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 16 stycznia 2019 r. 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  -  10 zł od każdego mieszkańca, 

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

w sposób  selektywny zbierane i odbierane  -  20 zł od każdego mieszkańca.  

Zgodnie z uchwałą nr IX/80/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe opłaty wynosiły:  

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

i odbierane – 169,30 zł 

4. podwyższona ryczałtowa stawka opłaty za rok, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane – 338,60 zł 

4. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019. 

1) Wpływy za rok 2019 wg stanu na 31.12.2019 r. wyniosły: 

    - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  515 349,26 zł  

    - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i doręczonych upomnień: 3 339,57 zł 

    - z tytułu odsetek od nieterminowych należności: 853,29 zł 

2) Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 25 409,81 zł  

3) Nadpłaty: 13 243,81 zł. 
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W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia.  W roku 2019 z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawionych 324 upomnień, wystawiono 

30 tytułów wykonawczych. Założono 1 wpis hipoteczny.   

Analizując wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Buczek, 

należy zauważyć, że wysokość tych opłat i tak nie pokryło w roku 2019 wydatków związanych  

z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie. W celu uszczelnienia systemu 

gospodarki odpadami należy podjąć niezbędne działania objęcia wszystkich właścicieli 

nieruchomości systemem, a także działania zmierzające do wyegzekwowania należnych opłat. 

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Art. 9tb ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje 

gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb inwestycyjnych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. W 2019 roku w gminie Buczek nie realizowano inwestycji związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

6. Analiza liczby mieszkańców gminy Buczek 

 Na podstawie danych otrzymanych z Ewidencji Ludności liczba osób zameldowanych 

na terenie gminy Buczek na dzień 31.12.2019  r., wynosiła 5054 osób. Natomiast 

zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących 

nieruchomości położone na terenie gminy wynosiła – 4423 osób (stan na 31.12. 2019 r.). 

Powyższa różnica w wysokości 631 osób może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych 

na terenie gminy Buczek faktycznie zamieszkuje na terenie innej gminy, wyjeżdża na studia, 

czy też za granicę,  nie dokonuje stosownego wymeldowania. Problem ten dotyczy wszystkich 

gmin w Polsce. Ponadto warto zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie 

zamieszkujące daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

iloczyn liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Zasadą jest, że obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje w miejscu faktycznego zamieszkania, czyli na 

nieruchomości, na terenie której produkowane są odpady.  Weryfikacja danych zawartych w 

deklaracjach jest przedsięwzięciem stałym, sukcesywnym. Gdyby informacje zawarte w 

deklaracjach nie były weryfikowane mogłoby to potencjalnie narazić Gminę Buczek na 

uszczuplenie należności publiczno prawnej w postaci należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami. 

Na dzień 31.12.2019 r. złożono 1490 deklaracji z nieruchomości zamieszkałych (zabudowy 

jednorodzinnej) i 7 deklaracji z zabudowy letniskowej. 
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7. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 Stosowanie do zapisów art. 9tb ust.1 pkt 5 e w/w ustawy, analizie powinna zostać 

poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina 

powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 powołanej ustawy. Jeżeli istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź 

ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Buczek wszczyna 

postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Na podstawie dotychczas 

przeprowadzonej weryfikacji nieruchomości nie stwierdzono na terenie gminy żadnych 

nieprawidłowości w powyższym zakresie.  

8. Analiza ilości odpadów wytworzonych i odebranych na terenie Gminy Buczek w 

2019 roku 

 Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie 

analizy musi zostać uwzględniona również ilość odpadów komunalnych wytworzonych na 

terenie gminy. Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny szacuje 

się, że w roku 2018, 1 mieszkaniec województwa łódzkiego wytwarza około 319 kg odpadów 

komunalnych.  

1. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Liczba zadeklarowanych mieszkańców gminy: 4423 (w tym domki letniskowe) 

Wskaźnik wytwarzania odpadów: 0,319 Mg 

4423 osób x 0,285 Mg = 1 410,930 Mg 

Zgodnie z założeniami WPGO na terenie Gminy Buczek, która jest gminą wiejską, sami 

mieszkańcy powinni wytworzyć około 1 410,930 Mg odpadów komunalnych.  

2. Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy. 

W 2019 roku bezpośrednio od mieszkańców gminy odebrano łącznie 1 027,079 Mg odpadów 

komunalnych, w tym: 

 

Rodzaje odpadów Ilość odpadów w Mg 

Odpady zmieszane 388,560 

Opakowania ze szkła 101,580 

Odpady ulegające biodegradacji  45,840 

Tworzywa sztuczne, metale i zmieszane odpady opakowaniowe 117,300 
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Opakowania z papieru i tektury  13,360 

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony  120,220 

Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 235,510 

Urządzenia zawierające freony, urządzenia elektryczne i 

elektroniczne  

4,487 

Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki  0,222  

 

W 2019 roku bezpośrednio od firm gminy odebrano łącznie XXX Mg odpadów komunalnych, 

w tym: 

Rodzaje odpadów Kody 

odpadów 

Ilość odpadów w 

Mg 

Opakowania ze szkła 15 01 07 dane zostaną 

uzupełnione po 

31/08/2020 r. 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 dane zostaną 

uzupełnione po 

31/08/2020 r. 

Nie segregowane (zmieszane)  odpady komunalne 20 03 01 dane zostaną 

uzupełnione po 

31/08/2020 r. 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09  01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 dane zostaną 

uzupełnione po 

31/08/2020 r. 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione z 17 01 06 

17 01 07 dane zostaną 

uzupełnione po 

31/08/2020 r. 

Opakowania z tworzyw sztucznych  15 01 02 dane zostaną 

uzupełnione po 

31/08/2020 r. 

Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

20 03 99 dane zostaną 

uzupełnione po 

31/08/2020 r. 
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 RAZEM: dane zostaną 

uzupełnione po 

31/08/2020 r. 

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań półrocznych składanych przez podmioty 

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

sprawozdania rocznego. 

 

 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Buczek za 

2019 rok przygotowana na dzień 30 kwietnia 2020  r. jest opracowana na podstawie danych 

posiadanych przez Gminę Buczek. Brak kompletnych danych uniemożliwia jednoznaczne 

potwierdzenie czy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje w sposób 

prawidłowy. Korekta ww. analizy oraz podsumowanie zostaną przedstawione po uzyskaniu 

danych na podstawie rocznych sprawozdań otrzymanych od podmiotów odbierających odpady 

komunalne oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi sporządzonego przez wójta.  

 

 

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. 

 

Został  wykonany :  "Remont drogi wewnętrznej   dojazdowej w miejscowości 

Kowalew"polegający na wykonaniu wzmocnienia podbudowy i nawierzchni asfaltowej  na  

odcinku  345 mb., wartość wyk prac: 67 132,97 zł., konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej 

w m. Czestków A – Mauryca na odcinku 630mb. polegającej na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej i utwardzeniu poboczy destruktem wartość wykonanych prac 84.570,03 zł.   

Ponadto wykonano naprawy bieżące po okresie zimy następujących odcinków dróg: 

1. Dąbrowa     - łatanie ubytków gruzem, zaklinowanie żużlem, udrożnienie odpływu wody, 

2. Sycanów  droga wew. do posesji nr 33  -  łatanie ubytków gruzem i żużlem, 

3. Dąbrowa droga wew. do posesji nr 22 łatanie gruzem i szlaką koleiny, 

4. Buczek działki za lasem  – gruz, żużel, koleiny zastoiska wody, 
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5. Czestków A k/ droga wew. do posesji nr 18, równanie, uzupełnienie, 

6. Czestków A Dąbrówka do posesji nr 7 uzupełnienie ubytków żużel,  

7. Kowalew do  posesji nr 34– wykonano częściowo remont poprzez położenie dywanika 

asfaltowego , 

8. Grzeszyn do  posesji nr 9 uzupełnienie, równanie, 

9.Gucin do posesji nr 37 uzupełnienie żużlem, równanie, 

10.Gucin do posesji nr 77 uzupełnienie, równanie, 

 

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

wewnętrznych po okresie zimy – wbudowano ok. 25 ton masy na zimno: 

1. Luciejów  Krzewina, 

2. Luciejów  środkowy w kie r. Chajczyn, 

3. Luciejów – Sycanów, 

4. Sycanów Kolonia, 

5. Sycanów – Dobra, 

6. Kowalew  i do Luciejowa  Grabowiec, 

7. Petronelów przez wieś. 

8. Buczek – Józefatów wykonano przebudowę tego odcinka 

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  

18. Czestków F – oczyszczalnia, 

19. Czestków B Kocia G., 

20. Czestków A – Dąbrówka, 

21. Czestków B – Oszki, 

22. Czestków Osiedle, 
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23. Wola Buczkowska  

24. Wola Buczkowska, 

25. Wola Buczkowska I do Ch. Górki, 

26. Czestków  A – Mauryca wykonano konserwację tego odcinka poprzez położenie 

dywanika asfaltowego. 

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. 

 

 

 

 

 OŚWIATA 

Jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego jest prowadzenie placówek 

oświatowych. Gmina Buczek po reformie oświaty wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 

2016  r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019  r. poz. 1148 ze zm.) prowadzi dwie szkoły 

podstawowe i jedno przedszkole.  

 

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Buczek stan na 01.01.2019  r. 

 

Lp. Nazwa placówki 

1.  

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

2.  

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

3.  

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

 

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. Szkoły 

posiadają  dobrze wyposażone sale w komputery stacjonarne i laptopy oraz 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.  
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Lokale i wyposażenie szkół w 2019  r. 

 

 Sale 

Lekcyjne 

 

Świetlice 

Tablice  

Interaktyw

ne 

komputery laptopy 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

Marii 

Konopnickiej  

w Buczku 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

 

15 

 

 

61 

 

 

 

15 

2. Szkoła 

Podstawowa  

w Czestkowie 

 

11 

 

1 

 

11 

 

13 

 

25 

 

 

 

Dowóz do szkół: 

Dzieci  korzystają z bezpłatnego transportu organizowanego przez gminę. Dowozami objęto 

grupę około 150 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 2019  wyniosły 

163.529,76 złotych. 

 

 

II. Zajęcia dodatkowe i indywidualne realizowane w poszczególnych jednostkach  

w 2019  r. 

 

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

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) 
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Zajęcia korygujące i kompensujące deficyty rozwojowe 

  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). 

 

Innowacje pedagogiczne 

 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. 

 

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów: 

 zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych muzycznie – prowadzone wymiarze 0,5 h 

tygodniowo dla  8 dzieci 

  zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie prowadzone wymiarze 0,5 h tygodniowo 

dla  5 dzieci 

 

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

 

Projekt na międzynarodowej platformie edukacyjnej e Twinning „ Together Hand                             

in Hand”, 

Projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” 

Projekt "Origami bożonarodzeniowe" Papierowe Czary Mary, 

Projekt -  „Lepsza Szkoła.” 

Wprowadzenie innowacji na lekcjach języka polskiego „Współczesny patriota zna literaturę 

patriotyczną.” 

Uczniowie mogli także brać udział : 

w zajęciach plastycznych,  
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zajęciach wokalnych, 

zajęciach muzycznych, 

zajęciach sportowych, 

zajęciach tanecznych, 

zajęciach: gra na instrumencie, 

zajęciach koła chemicznego, 

zajęciach informatycznych. 

 

Zajęcia korygujące i kompensujące deficyty rozwojowe: 

 

Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele dostosowują nauczanie                        

i ocenianie do ich możliwości psychofizycznych, tempa uczenia się oraz proponują udział          

w organizowanych na terenie szkoły formach pomocy. 

 

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III  

 Uczniom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym powołano Zespoły ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Dla każdego z tych uczniów Zespoły utworzyły indywidualne 

programy edukacyjno-terapeutyczne, zorganizowane zostały zajęcia rewalidacyjne, 

nauczyciele opracowali i realizowali programy dostosowawcze. 

 

Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom  pomoc psychologiczno-pedagogiczną na 

zasadach określonych przepisami prawa.  

 

Innowacje pedagogiczne: 

- Innowacja Pedagogiczna - "Ortofanek"  kl. II a, II b, III klasa i II, III   

- Innowacja Pedagogiczna - "Flażoletowe inspiracje"  

- Innowacja Pedagogiczna -  "Kraina Muzyki"  

- Innowacja  Pedagogiczna  - Projekt z Grecją „Together Hand in Hand” e-Twinning 

- Innowacja pedagogiczna: „English is Everywhere” 

- Projekt "Origami bożonarodzeniowe" "Papierowe Czary Mary”,  

- Projekt „Polska moja Ojczyzna '' 

 

Zajęcia wyrównawcze 

Dodatkowe zajęci wyrównawcze  lub koła przedmiotowe prowadzone w ramach „godzin 

karcianych”, lub z puli dyrektorskich godzin zleconych.  

 

- Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej  

w klasach I-III. 
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-  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego w kl. IV- V III  

-  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego w kl. V- V III  

 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki w kl. IV- V III 

-  Indywidualne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii z ucz. kl. VIII a 

 

 

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów 

Szkoła stwarza uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez 

organizowanie przedsięwzięć i konkursów :  

Narodowe czytanie „Przedwiośnia”,  konkurs wiedzy o Buczku, konkurs „Droga do 

niepodległej Polski”, „Cała Polska czyta dzieciom”, XX Festiwal Kolęd w Buczku, III Konkurs 

„Roztańczone przedszkolaki”, VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej, Multimedialny konkurs  

o Buczku, gra terenowa „Szlakiem niepodległości”, turniej „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym”, wystawy prac technicznych, „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”, udział 

w zawodach sportowo – pożarniczych drużyn młodzieżowych, konkurs piosenki angielskiej w 

Łasku, Konkursy chemiczne: Panda, Pingwin, WKCH, Powiatowy Konkurs Chemiczny w 

Łasku, Potyczki matematyczne, Konkurs twórczości technicznej i wiedzy techniczne, Konkurs 

na ilustrację utworu M. Konopnickiej w programie graficznym, konkurs „Mistrz matematyki”, 

konkurs wiedzy o Buczku, szkolny konkurs czytelniczy „Mistrz Pięknego Słowa”, Konkurs 

recytatorski poezji Karola Wojtyły, Konkurs o Janie Pawle II, organizacja zawodów 

sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. 

 

 

3. Zajęcia w  Szkole Podstawowej w Czestkowie. 

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i inwencję twórczą dzieci:  

3 zajęcia 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasie I 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasie II 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasie III 

 

Zajęcia korygujące i kompensujące deficyty rozwojowe: 

2 zajęcia 

 Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego  

 Zajęcia logopedyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego  

 

Innowacje pedagogiczne: 

2 zajęcia 

 Szachy 

 Nauka języków obcych otwiera drzwi do całego świata 
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Zajęcia wyrównawcze: 

13 zajęć 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej w klasie I 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej w klasie III 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki w klasie IV 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki w klasie V 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki w klasie VI 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki w klasie VII 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki w klasie VIII 

 

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów: 

7 zajęć 

 zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego kl. VIII  

 zajęcia rozwijające z matematyki w klasie V i VI  

 zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w kl. VII i VIII  

 zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w kl. VII 

i VIII  

 

 

 

 

III. Realizacja programów. 

 

1. Gminne Przedszkole w Buczku 

 

Realizowane programy: 

- Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego–dobre praktyki. Autorzy: 

Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, 

Ewelina Wilkos Wydawnictwo: Nowa Era 

-,, Rozwój – Wychowanie - Edukacja ‘’ Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha 

Wydawnictwo: Nowa Era- Program wychowania przedszkolnego 

- „English Play Box - program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do 

posługiwania się językiem angielskim” Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos 

- Program edukacji artystycznej,, Kolorowe, roztańczone przedszkole’’, 

- Program Preorientacji Zawodowej, 

-,, Kubusiowi Przyjaciele Natury’’ 

Programy profilaktyczne: 

Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji dzieci w wieku 

przedszkolnym,, Duże uczucia małych dzieci’’, 

-„Moje zdrowie – moja siła, wielka moc” – międzynarodowy projekt z zakresu edukacji 

prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień 

- Czyste Powietrze Wokół Nas – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. 
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Widoczne efekty realizacji programów:  

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

W przedszkolu promowany jest  zdrowy styl życia, kształtowane postawy prozdrowotne  i 

proekologiczne 

Przedszkole odkrywa i rozwijania  talenty i uzdolnienia dzieci. 

W przedszkolu respektowane są normy społeczne, dzieci czują się bezpiecznie i wiedzą jakich 

zachowań się od nich oczekuje. 

Konkursy i osiągnięcia:  

     II Zielony Festiwal Zielonej Piosenki (konkurs gminny) 

Zajęcie I miejsca w festiwalu z piosenką pt. „Wiosna, wiosenka”, 

Festiwal kolęd i pastorałek, organizator  GOK  w Buczku- I miejsce dla grupy przedszkolnej 

- Konkurs recytatorski „Ojczyzna w poezji” organizowany w Szkole Podstawowej w Buczku 

–zajęcie I miejsca 

- Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej  „Kto ty jesteś – Polak mały” w ramach 

Ogólnopolskiego konkursu „Przedszkole Małych Patriotów (wewnętrzny) 

- Konkurs plastyczny,,LUDOWE OZDOBY CHOINKOWE’’ w ramach projektu,,Piękna Nasza 

Polska Cała’’ 

Inne programy i akcje: 

- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

,, Piękna Nasza Polska Cała’’, 

- Międzynarodowy Projekt,, Przedszkole młodych patriotów’’ 

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

- Ogólnopolska Akcja „ Cała Polska czyta dzieciom”, 

-Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę", 

-Program „Mały miś w świecie wielkiej literatury” 

 Projekt #20minutdlaMATEMATYKI – edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu 

- Ogólnopolski projekt „Mała książka - wielki człowiek" 

- Akcja charytatywna,,Okuliści dla Afryki’’ – zbiórka zużytych okularów, 

-,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci’’,  

- Akcja Góra Grosza, 

- Nakrętkowa akcja dla Wojtusia, 

- Zbierając zużyte baterie chronisz środowisko (Reba). 

 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku 

 

Realizowane programy 

- ,,Akademia bezpiecznego Puchatka" 

-  „Trzymaj formę” 

- „Czyste powietrze 
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Programy profilaktyczne 

Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Dziecko z cukrzycą w szkole”, 

„Stop wszawicy”, „Trzymaj formę”, „Szklanka mleka dla każdego”, „Owoce w szkole”, „Żeby 

zdrowe zęby mieć, wystarczy tylko chcieć”.  

Akcje, warsztaty i spektakle profilaktyczne: Tydzień Tolerancji Warsztaty z klockami Lego, 

Pełna miska dla schroniska, Warsztaty wielkanocne z Kreatywnej Planety, warsztaty pierwszej 

pomocy Akcja-reakcja, Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Widoczne efekty realizacji programów: 

Udział w zajęciach, programach rozwija zainteresowania uczniów, pomaga przezwyciężaniu 

trudności w nauce, pozwala poszerzyć wiedzę  i umiejętności. Pomaga nadrobić zaległości, 

zrozumieć treści programowe, osiągać sukcesy edukacyjne i osobiste. Programy profilaktyczne  

kształtują kompetencje społeczne, uczą empatii, samodzielności, uczciwości, odwagi, 

odpowiedzialności dyscypliny, szacunku, tolerancji, altruizmu, wrażliwości, lojalności, 

rzetelności. Programy sportowe  wpływają  na poprawę sprawności fizycznej 

Konkursy i osiągnięcia: 

Konkurs  Recytatorski dla Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych  i Zerówek  pt.; „OJCZYZNA 

W  POEZJI ”; 

Konkurs Fotograficzny "PIĘKNE KRAJOBRAZY NA TERENIE GMINY BUCZEK"; 

Szkolny Konkurs Ortograficzny podsumowujący roczne zmagania z ortografią - 

"ORTOFANEK"; 

Konkurs z Języka Angielskiego "STANY ZJEDNOCZONE I WIELKA BRYTANIA W 3D"; 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas I -III szkoły podstawowej pod 

hasłem,,CHAMPION OF VOCABULARY"; 

Międzyszkolnego Konkursu „Język polski na co dzień” 

Konkurs na prezentację multimedialną „MIESZKAM W GMINIE BUCZEK”; 

Konkurs „MISTRZ TECHNIKI TO JA"; 

Międzyszkolny Konkursie Recytatorski pod hasłem „Z RÓŻĄ W TLE”; 

Powiatowe i Międzypowiatowe Potyczki Matematyczne; 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; 

Konkurs Wielkanocny pod hasłem ''BARANEK WIELKANOCNY'' zorganizowany przez 

Szkołę Podstawową nr 206 w Łodzi; 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o tematyce religijnej,,MĘKA PAŃSKA W OCZACH 

DZIECI I MŁODZIEŻY"; 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej; 

Szkolny Konkurs Ekologiczny "PIĘKNO PRZYRODY NASZEGO REGIONU"; 

Międzyszkolny Konkurs z Języka Polskiego „JĘZYK POLSKI NA CO DZIEŃ”; 

 

Udział w akademii poświęconej Świętom Narodowym – przygotowanie tańca z elementami 

dekoracji do piosenki „Co to jest Niepodległość?” Wspólne śpiewanie hymnu. 

- Udział w spotkaniu integracyjnym dla klas 0-III- „Dzień dla Niepodległej 

- Jasełka- spotkanie integracyjne dla rodziców. 

- Dzień Misia 
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- Dzień Babci i Dziadka 

- Dzień Mamy i Taty 

- Dzień Dziecka 

- Mikołajki 

- Bal Choinkowy 

- Spotkanie z policjantem kl. "0"-III 

- Jesienne sałatki i surówki 

- Przerwy z piosenką patriotyczną 

- "Cała Polska czyta dzieciom" kl. "0- III 

Jesienne sałatki i surówki- wspólne wykonanie zdrowych kanapek, omówienie zasad zdrowego 

żywienia. 

 

Inne programy i akcje: 

 

Uroczystości szkolne i środowiskowe: apele z okazji Rozpoczęcia i Zakończenia Roku 

Szkolnego, apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Europejski Dzień Języków Obcych, Dzień 

Patronki Szkoły, Dzień Jesieni, Halloween, Dzień tolerancji, udział uczniów w Gminnym 

Święcie Truskawki, Dzień Ziemi, Jasełka, szkolne i gminne uroczystości z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości, szkolne i gminne uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, Rekord dla Niepodległej, Dzień dla Niepodległej, Dzień Żołnierzy Wyklętych, 40 

rocznica pontyfikatu św. Jana Pawła II 

Zasadzenie symbolicznego drzewka na terenie szkoły celem uczczenia 100-ej rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę; 

Akcja edukacyjna: „Cała Polska czyta dzieciom.”, Narodowe czytanie „Przedwiośnia”, „ Jak 

nie czytam, jak czytam” 

 

Uczniowie klas I- III uczestniczyli w kreatywnych warsztatach z wykorzystaniem klocków 

LEGO 

Akcja edukacyjna: „Cała Polska czyta dzieciom.”, Narodowe czytanie „Przedwiośnia”, „ Jak 

nie czytam, jak czytam” 

 

Uczniowie uczestniczyli w zbiórce surowców wtórnych organizowanych na terenie 

szkoły,(baterii, płyt CD/DVD, elektrosprzętu):                        

Udział w akcji - Góra Grosza. 
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3. Szkoła Podstawowa w Czestkowie 

 

Realizowane programy 

Projekt unijny „Uczymy się dla życia” 

Programy profilaktyczne 

3 programy 

 Bieg po zdrowie  

 Trzymaj formę  

 Dopalaczom mówimy STOP  

Widoczne efekty realizacji programów: 

 

PROJEKT „UCZYMY SIĘ DLA ŻYCIA” 

W ramach projektu „ Uczymy się dla życia”  współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są zajęcia pozalekcyjne. 

Tematyka zajęć obejmuje rozwijanie wiadomości i umiejętności z zakresu:  matematyki, 

chemii, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i niemieckiego, 

logopedii, wyboru ścieżki kariery, geografii i biologii, terapii pedagogicznej i sensorycznej,  

kompetencji społecznych oraz koncentracji uwagi. 

Szkoła w ramach projektu wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne i multimedialne. Trzy 

nowo powstałe pracownie: przedmiotów ścisłych, informatyczna oraz pracownia sensoryczna 

to skarbnice nowoczesnych urządzeń i pomocy, w których prowadzone zajęcia 

wszechstronnie uaktywniają ucznia.   

 

 

IV. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolu 

 

Kadra pedagogiczna i ilość dzieci w poszczególnych jednostkach na terenie Gminy 

Buczek w 2019  r. 

 

 Nazwa Szkoły Stan uczniów 

na 

30.09.2019  

r. 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

nauczycieli 

w osobach 

Liczba 

nauczycieli 

w etatach 

 

1. 

Gminne Przedszkole w 

Buczku, ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

124 

 

5 

 

12 

 

11,57 

  

W tym oddział 

zamiejscowy 

 

 

49 

 

2 

 

4 

 

4 
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2. Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w 

Buczku, ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

287 

 

14 

 

29 

 

27,56 

  

W tym oddział 

przedszkolny 

 

 

43 

 

2 

 

2 

 

2 

3. Szkoła Podstawowa  

w Czestkowie, Czestków 

B 10c, 98-113 Buczek 

 

144 

 

9 

 

23 

 

16,83 

  

W tym oddział 

przedszkolny 

 

 

14 

 

1 

 

1 

 

1 

  

Razem 

 

 

555 

 

28 

 

64 

 

55,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnieni nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w 2019  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 

 

 

3 

 

 

2,53 

 

 

3 

 

 

3,2 

 

 

3 

 

 

3,44 

 

 

3 

 

 

2,4 

 

2. 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Marii 

Konopnickiej  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

0,56 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

21 

 

 

 

21 
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w Buczku,  

ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

3. 

Szkoła 

podstawowa  

w Czestkowie, 

Czestków B 10c, 

98-113 Buczek 

 

 

2 

 

 

1,23 

 

 

4 

 

 

3,6 

 

 

4 

 

 

2,81 

 

 

13 

 

 

9,19 

          

 

 

Średnie wynagrodzenie wg awansu zawodowego w 2019  r. 

 

 

 

 
 

 

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

wynagrodzenia dla nauczycieli. W roku 2019 nauczyciele wszystkich grup awansu 

zawodowego przekroczyli średnie wynagrodzenie, w związku z czym, Gmina nie 

musiała wypłacać dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. 

 

 

V. Wydatki na oświatę:  

 

 

Subwencja oświatowa i wydatki w poszczególnych latach 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Otrzymana 

subwencja 

 

3.795.711,00 

 

4.050.537,00 

 

3.898.344,00 

 

4.225.862,00 

 

4.350.359,00 

W tym rezerwa 

0,4% 

 

5.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

51.335,00 

 

1.198,00 
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Subwencja razem 

 

3.790.711,00 

 

4.050.537,00 

 

3.898.344,00 

 

4.174.527,00 

 

4.351.557,00 

      

 

Wydatki ogółem  

 

5.409.663,04 

 

5.200.114,36 

 

6.147.781,18 

 

6.476.537,47 

 

7.447.233,50 

 

W tym inwestycje 

 

50.648,02 

 

0,00 

 

13.851,38 

 

0,00 

 

39.354,00 

Wydatki bez 

inwestycji 

 

5.359.015,02 

 

5.200.114,36 

 

6.133.929,80 

 

6.476.537,47 

 

7.407.879,50 

 

Projekty UE 

 

485.693,70 

 

0,00 

 

433.132,13 

 

319.002,78 

 

509.264,23 

Wydatki bez 

projektów UE i 

inwestycji 

 

4.873.321,32 

 

5.200.114,36 

 

5.700.797,67 

 

6.157.534,69 

 

6.898.615,27 

wynagrodzenia 

(dodatek wiejski i 

mieszkaniowy+ 

pochodne) 

 

 

3.730.369,55 

 

 

3.971.418,00 

 

 

4.376.519,88 

 

 

5.017.062,87 

 

 

5.518.754,62 

Wydatki na bieżące 

utrzymanie 

(wydatki bez 

wynagrodzenia) 

 

 

1.142.951,77 

 

 

1.228.696,36 

 

 

1.324.277,79 

 

 

1.140.471,82 

 

 

1.379.860,65 

Subwencja minus 

wydatki ( środki) 

UE 

 

-1.082.610,32 

 

-1.149.577,36 

 

-1.802.453,67 

 

-1.983.007,69 

 

-2.587.610,27 

 

 

 

Definicja: 

Subwencja (łac. subventio – zapomoga) – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc 

finansowa udzielana najczęściej przez państwo określonym podmiotom (np. partiom 

politycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym 

przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich 

działalności. 

Wysokość subwencji zależy od zadań oświatowych realizowanych przez  samorząd 

oraz liczby uczniów. Rozdzielana jest według zasad określonych przez ministra 

edukacji. Na 2019 rok kwota na jednego ucznia wynosi średnio 5 568 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 

https://gratka.pl/praca/krakow
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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 

2019  r. jest to kwota rzędu prawie 2 milionów 600 tyś. zł. Najwięcej dokładamy do 

przedszkola,  roczna dotacja na dziecko w 2019  r. wynosiła 1.403 zł, a obecnie  

1.437,00 zł. 

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  

•  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 2019 

roku o dotację ubiegały się dwa kluby sportowe: Gminny Klub Sportowy Orkan Buczek oraz 

Klub Sportowy Tęcza Brodnia. Łączna wartość przyznanej dotacji w 2019 roku to 370 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. 
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Gminny Klub Sportowy Orkan Buczek bardzo udanie rozpoczął rok 2019 zajmując 

wysokie 3 miejsce w Mistrzostwach Ziemi Sieradzkiej. W tym prestiżowym turnieju 

uczestniczyło 8 najlepszych drużyn Okręgu Sieradzkiego. W IV lidze Gminny Klub Sportowy 

Orkan Buczek osiągnął największy jak do tej pory sukces sportowy zajmując 4 miejsce. 

Początek nowego sezonu drużyna rozpoczęła od pięciu zwycięstw z rzędu, by ostatecznie na 

koniec rundy jesiennej zająć 4 miejsce z niewielką stratą dla drużyn z Piotrkowa 

Trybunalskiego, Sieradza oraz Kutna. W czołówce strzelców znalazł się zawodnik GKS Orkan 

Buczek - Hubert Berłowski. Drużynę cieszy fakt, iż swoją grą ściągają na trybuny naszego 

kameralnego gminnego stadionu liczną grupę kibiców. 

 

 

Klub Sportowy Tęcza w Brodni w drugiej połowie sezonu rozrywkowego 2018/2019 

- rundę wiosenną zakończył na bardzo wysokim 5 miejscu w tabeli. Sukces jest tym okazalszy, 

że drużyna była beniaminkiem rozgrywek prowadzonych przez OZPN Sieradz. Spośród 

wszystkich 4 debiutantów rozgrywek na szczeblu klasy okręgowej drużyna była najwyżej w 

tabeli zdobywając w sumie 55 punktów.  Podkreślić również należy fakt, iż  Klub Sportowy 

Tęcza jest trzecią najwyżej sklasyfikowaną drużyną w rozgrywkach piłkarskich z terenu 

powiatu łaskiego. Lepsze są tylko drużyny z Buczku oraz z  Kwiatkowic występujące w IV 

lidze. W pokonanym polu pozostają drużyny z terenu gminy Łask, Sędziejowice i Widawa. 

Podsumowując rundę wiosenną 2019 roku a rundę rewanżową sezonu 2018/2019 Tęcza 

Brodnia osiągnęła historyczny sukces utrzymując drużynę  w klasie okręgowej i osiągając przy 

tym bardzo dobre wyniki sportowe. Drużyna zajęła na półmetku sezonu rozgrywkowego 5 

miejsce na 16 zespołów. Sezon 2019/2020 rozpoczął się w sierpniu w wyniku reorganizacji na 

szczeblach władz piłkarskich - rozgrywki w klasie okręgowej nadzoruje Łódzki Związek Piłki 

Nożnej. Do rozgrywek ponownie przystąpiło 16 drużyn. Zarząd i zawodnicy wzięli się do 

wytężonej pracy i treningów, aby utrzymać odpowiedni poziom sportowy. Do klubu dołączyło 

kilku nowych zawodników, którzy swoim doświadczeniem oraz umiejętnościami piłkarskim 

mieli za zadanie podnieść jakość oraz poziom sportowy drużyny. Wyniki, które osiągnął zespół 

były zadowalające. Ostatecznie na koniec rundy jesiennej 2019 roku KS Tęcza Brodnia zajęła 

4 miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Założenia oraz cele zostały osiągnięte, odpowiedni 

poziom sportowy został utrzymany. 

 

 

KULTURA 

 

Zadania gminy w zakresie kultury w 2019 roku realizowane były przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2019  roku  zorganizował 12 imprez 

artystycznych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to imprezy m.in.: Buczkowski 
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Koncert Noworoczny, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Akademia z okazji Święta Konstytucji, 

Przedstawienia Teatralne, Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. GOKiS 

uczestniczył również w 5 innych imprezach artystycznych m.in.: w Piotrkowie Trybunalskim, 

Sieradzu, Białym Dunajcu, Łasku. Buczkowski Ośrodek Kultury i Sportu działa bardzo 

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 2019 roku został wzbogacony o 1015 

woluminów o łącznej wartości 23.242,27 zł.  Zakupy książek dokonywane są ze środków 

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

czytelników, bibliotek. W 2019 roku liczba czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Buczku wynosiła 505 osób. Struktura księgozbioru (książki) Gminnej Biblioteki 

– na dzień 31.12.2019 rok wygląda następująco: literatura dla dzieci i młodzieży 4944, literatura 

dla dorosłych 7610, literatura z innych działów 5507. Ogólna liczba wypożyczeń to 8556 

książek. Gminna Biblioteka oprócz wypożyczania książek organizuje imprezy kulturalno-

oświatowe, w 2019 roku miejsce miało 19 takich imprez, z czego 9 skierowanych było do 

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

czytanie, recital muzyczny Andrzeja Wawrzyniaka i wiele innych. Natomiast spotkania dla 

dzieci i młodzieży to m.in.: warsztaty z użyciem bandaża gipsowego, warsztaty dekorowania 

pierników, pokaz baniek mydlanych, wakacje w bibliotece, spektakl teatralny teatru Edu Artis 

z Krakowa i wiele, wiele innych. 

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

1. Beneficjenci pomocy 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019  r. Gminę Buczek zamieszkiwało 5062 osoby. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku udzielił wsparcia z zakresu pomocy społecznej 58 

rodzinom liczącym 106 osób. Stanowi to 2,09 % ogółu ludności gminy. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 233 wywiadów środowiskowych, w tym 9 dla innych 

instytucji.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku na koniec 2019 roku zarejestrowanych było  

120 bezrobotnych, w tym 66 kobiet. Stanowi to 2,37 % mieszkańców Gminy Buczek. 

Z powodu bezrobocia z pomocy społecznej oferowanej przez Ośrodek skorzystały  

22 rodziny, a łączna liczba osób w tych rodzinach wynosiła 47. 
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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 – 44 rodziny;  

2. Niepełnosprawność – 33 rodziny; 

3. Ubóstwo – 28 rodzin; 

4. Bezrobocie – 22 rodziny. 

 

2. Usługi świadczone dla potrzebujących 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. 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, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 

 

 

Tabela 1. Udzielone świadczenia 

Forma pomocy 

Liczba 

osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń 

(PLN) 

Zasiłek okresowy 14 33 10 905,00 

Usługi opiekuńcze 1 68 1 922,42 

Zasiłek celowy  

i w naturze 
38 84 18 597,46 

w tym: 

specjalny zasiłek celowy 
19 28 8 800,00 

Zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego  

2 2 2 700,00 
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Sprawienie pogrzebu 1 1 4 000,00 

Opłata za pobyt w domu pomocy 

społecznej 
2 13 35 923,79 

Schronienie 1 29 411,61 

Zasiłek okresowy 14 33 10 905,00 

Posiłek – Program „Posiłek w 

szkole i w domu” 
2 90 595,00 

Św. pieniężne – Program „Posiłek 

w szkole i w domu 
37 88 22 195,20 

Św. rzeczowe – Program „Posiłek 

w szkole i w domu” 
15 16 3 838,80 

Zasiłek stały 13 135 67 689,10 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 

zasiłek stały  

13 135 6 089,25 

Wynagrodzenie należne 

opiekunowi z tytułu sprawowania 

opieki przyznane przez sąd 

6 72 15 492,00 

Ośrodki wsparcia 1 11 18 096,00 

Stypendia szkolne 23 92 25 784,82 

Opłata za pobyt w rodzinach 

zastępczych 
3 x 2 726,67 

Opłata za pobyt w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych 
1 6 2 535,04 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka 

 

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 2019 roku wydano 6 decyzji przyznających prawo do świadczeń.  

W 2019 roku wydano ogółem 219 decyzje administracyjne z zakresu świadczeń pomocy 

społecznej, w tym 2 decyzje odmowne.  
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3. 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 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych. 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku z budżetu państwa na realizację 

świadczeń rodzinnych otrzymał kwotę 1 682912,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 664 619,01 zł,  

z czego: 

 1 525 428,90 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich  

i funduszu alimentacyjnego; 

 4 000,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia „ustawa za życiem”; 

 86 581,11 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla 

świadczeniobiorców; 

 45 175,20 przeznaczone na obsługę. 

 

 

 

 

 

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: 
397 214 4065 466290,77 

a) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku 

życia 

x x 943 88484,02 

b) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

powyżej 5 roku 

życia do ukończenia 

18 roku  życia 

x x 2776 332621,82 
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c) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

powyżej 18 roku 

życia do ukończenia 

24 roku życia 

x x 346 45184,93 

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 

16 x 152 56507,90 

b) z tytułu urodzenia 

dziecka 
13 X 13 13 000,00 

c) z tytułu samotnego 

wychowania 

dziecka 

11 x 125 24492,95 

d) z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

 

17 x 222 23004,44 

e) z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 
236 x 425 22505,81 

f) z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki 

w szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

112 x 668 44959,15 

g) z tytułu 

wychowywania 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

46 x 435 40679,24 

3 

Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 
32 x 32 32 000,00 

4 Zasiłek pielęgnacyjny 87 x 965 182991,74 

5 
Świadczenia 

pielęgnacyjne 
20 x 229 362507,00 

6 
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
9 x 112 69440,00 

7 Zasiłek dla opiekuna 1 1 7 4180,00 

8 
Świadczenie 

rodzicielskie 
12 x 75 68409,00 

9 

Jednorazowe 

świadczenie „za 

życiem”  

1 1 1 4 000,00 

RAZEM 1 171 254 7 372 1 424 153,41 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  
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W 2019 roku przyjęto 498 wniosków i pism o przyznanie świadczeń. W skutek przyjętej 

korespondencji wydano zarówno decyzje przyznające jak i odmowne. Decyzji przyznających 

– 420, decyzji odmownych – 28.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe. W 2019 roku wypłacono 269 świadczeń dla 26 osób na łączną kwotę 86 581,11 zł.  

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 
17 172 70 821,41 

2. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
8 90 14 609,39 

3. Zasiłek dla opiekuna 1 7 1 150,31 

RAZEM 26 269 86 581,11 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka 

 

Według Ustawy z dnia 7 września 2007 r. 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 2019 roku wydano 25 decyzje przyznające świadczenie oraz 2 decyzje odmowne. 
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Tabela 4. Wydatki na fundusz alimentacyjny i zwroty 

Wyszczególnienie Kwota 
Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Wypłacone świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego 
114 460,00 315 17 

Kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wraz z odsetkami, w tym: 

68 109,93 x x 

 odsetki 35 977,86 x x 

 przekazane na dochody budżetu państwa 19 279,27 x x 

 przekazane na dochody własne gminy 

wierzyciela 
12 852,80 x x 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka 

 

Koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosiły 3 433,80zł.  

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.  

Dłużnicy zwracają również wypłacone wcześniej zaliczki alimentacyjne, od zaliczki 

alimentacyjnej nie nalicza się odsetek. 

Tabela 5. Zwroty zaliczki alimentacyjnej za 2019 rok 

Wyszczególnienie Kwota 

Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych, w tym: 
2 879,65 

 dochody budżetu państwa 1 439,84 

 dochody własne gminy 1 439,81 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

 

4. Świadczenia wychowawcze (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 4 407 924,50 

Koszty obsługi 53 099,43 

OGÓŁEM 4 461 023,93 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka 

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez 

względu na dochód osiągany przez rodzinę.  

 

Tabela 7. Świadczenia wychowawcze  

 Liczba osób 

korzystających ze 

świadczenia 

Liczba rodzin 
Liczba 

świadczeń 

Świadczenia 

wychowawcze 
958 624 8 847 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

5. Realizacja programów 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Jest to program wieloletni, realizowany od 2019 do 2023 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 2019 roku przeznaczono ogółem 26 629,00 zł, z czego środki 

własne gminy wyniosły 10 652,00 zł, a dotacja z budżetu wojewody 15 977,00 zł.  

 

W ramach Programu wydano na: 

 Zasiłki celowe, zakup posiłku lub żywności na jego przygotowanie – 26 034,00zł; 

 Posiłek w szkole i inne – 595,00 zł.  

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 „Posiłku w szkole i w domu” 

Wyszczególnienie Ogółe

m 

W tym: 

Dzieci do 

czasu 

rozpoczęcia 

nauki  

w szkole 

podstawow

ej 

Uczniowie do 

czasu ukończenia 

szkoły 

ponadgimnazjalne

j 

Inne 

osoby 

Liczba osób objętych Programem 

w tym: 
61 3 5 53 

 liczba osób korzystających 

z posiłku 
2 0 0 2 

 liczba osób korzystających  

z zasiłku celowego 
57 3 5 49 

 liczba osób korzystających  

ze świadczenia 

rzeczowego 

16 0 0 16 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka 

 

 

 

 

 

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 300 zł 

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 386 
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2 Szkole ponadpodstawowej 86 

3 
Dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej 

szkole ponadgimnazjalnej 
165 

4 Specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 4 

RAZEM 641 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

Na realizację i koszty obsługi Programu otrzymano z budżetu państwa kwotę 200260,00. 

Wykonanie na świadczenie wyniosło 192 150,00 zł, a koszty obsługi – 6 430,00 zł. Kwota, 

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

1 680,00 zł została zwrócona do budżetu państwa. Wydano 2 decyzje odmowne. 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 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 2018 objął okres od września 

2018  r. do czerwca 2019 r., a Podprogram 2019 okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.  

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 2018 dotyczącym pomocy żywnościowej w 2019 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 2019 r. – 

Podprogram 2018 
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Lp. Nazwa artykułu spożywczego Wydanie (w kg) 
Wartość artykułów 

(PLN) 

1 Groszek z marchewką 452 1303,14 

2 Fasola biała 452 1168,91 

3 Koncentrat pomidorowy 212,48 1068,51 

4 Buraczki wiórki 91 245,42 

5 Powidła śliwkowe 262,80 1123,00 

6 Makaron jajeczny 570 1428,62 

7 Makaron kukurydziany 10 39,27 

8 Ryż biały 620 2019,66 

9 Kasza gryczana 126 361,08 

10 Herbatniki maślane 92 1103,31 

11 Mleko UHT 900 1682,10 

12 Ser podpuszczkowy  350 5056,80 

13 Filet z makreli w oleju 350,88 6 297,21 

14 Szynka drobiowa 399,60 5 838,49 

15 Szynka wieprzowa  270 537,52 

16 Pasztet wieprzowy  72,96 375,38 

17 Kabanosy wieprzowe 72 1496,12 

18 Cukier biały  820 1381,54 

19 Miód wielokwiatowy  80 1149,96 

20 Olej rzepakowy 825 3001,56 

21 Gulasz wieprzowy  346,80 2159,35 

RAZEM 7 375,52 37817,71 

Z pomocy w 2019 roku – Podprogram 2018 – skorzystało 212 osób, którym wydano łącznie 

607 paczek żywnościowych.  

W 2019 roku z Podprogramu 2019 korzystano dopiero od stycznia 2020 roku. 

 

 

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. 
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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. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 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 6 osób. Na podstawie złożonych 

przez instytucje i zakłady pracy zapotrzebowań, do prac społecznie – użytecznych skierowano 

4 osoby. W 2019 roku przepracowały one łącznie 476 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 3 990,40 zł, z czego 1 596,16zł to były koszty własne, a refundacja z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Łasku wyniosła 2394,24 zł. Maksymalne wynagrodzenie za przepracowane 40 

godzin w miesiącu wyniosło 340,00 zł.  

 

 

 

Program „Karta Dużej Rodziny ( KDR)” 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Jej 

posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin 

wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.  

Zniżki można dostać m.in. na przejazdy kolejowe, bilety wstępu w różne miejsca  

np. basen, kino, teat r.  

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych 

dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci, które to dzieci: 
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 W wieku do ukończenia 18. roku życia; 

 W wieku do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się  

w szkole lub szkole wyższej; 

 Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem. 

Z dniem 1 stycznie 2019  r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego 

Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

W Gminie Buczek w 2019 roku Karta Dużej Rodziny wydana została 28 rodzinom. Koszty 

z tym związane wyniosły 254,07 zł. 

 

 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

 

  W trakcie 2019 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 01.01.2019 r.: 

 

- lekarze POZ – 2.828 

- położna – 1.734 

- pielęgniarka środowiskowa – 3.636 

- medycyna szkolna -  366 

 

Lista aktywna na dzień  31.12.2019 r.: 

 

- lekarze POZ – 3.468 

- położna – 1.804 

- pielęgniarka środowiskowa – 3.861 

- medycyna szkolna -  430 

 

 Niewielki spadek deklarowanych pacjentów na przełomie 2018 r./ 2019 r.  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 15.04.2020 r. przedstawia się następująco: 

 

- lekarze POZ – 3.891 

- położna – 1.831 

- pielęgniarka środowiskowa – 3.914 
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- medycyna szkolna -  430 

 

 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 

 świadczenia ogólno-stomatologiczne 

 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 

 

 Prowadzone są badania USG na podstawie skierowania od lekarza POZ. 
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PROMOCJA GMINY 

   Promocja Gminy Buczek w 2019 roku 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” – V Krajowe Święto Truskawki.      

 Gmina Buczek organizowała w 2019 roku Święto Truskawki, które odbyło się w dniach 

15-16 czerwca 2019  r. W dwudniowej imprezie uczestniczyło ponad 60 tys. ludzi. Na scenie 

wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jak i zaproszone gwiazdy estrady, 

m.in.: zespół Piękni i Młodzi, Luka Rosi Jorrgus, Dejw, zespół Boys, Roksana Węgiel, Dawid 

Kwiatkowski, zespół Red Lips, Brathanki, kabaret „Koń Polski” i inni.              

W ramach imprezy odbyły się rozgrywki sportowe w piłce nożnej „Truskawkowa Liga 

Gminy Buczek”. Imprezą towarzyszącą były Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Super Enduro. 

           

 Podczas imprezy wręczano również akty nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Buczek dla Pani Anny Doliwy – prezesa Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” i Pana 

Andrzeja Włodarczyka – właściciela firmy Włodan z Porszewic koło Pabianic. 

Przeprowadzono konkursy: „Buczkowska truskawka inspiruje”, „Truskawkowe babeczki”. 

Jedną z głównych atrakcji ubiegłorocznego święta truskawki był pokaz akrobacyjny Grupy 

„Żelazny”. Akrobacje wykonywał płk pilot Wojciech Krupa, natomiast pokaz komentował płk 

pilot Krzysztof „Szopa” Szopiński – prezes Żelazny Acrobatic. Zwieńczeniem imprezy był 

niezwykle efektowny pokaz fajerwerków.  

 

  

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

Rada Gminy Buczek obradowała w roku 2019 na 8 sesjach zwyczajnych. Łącznie podjęła 72 

uchwały. Podjęte uchwały na bieżąco przekazywane były do Wydziału Prawnego, Nadzoru  

i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem.  

29 uchwał dotyczących budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań, udzielania pożyczek, 

przyznawania dotacji z budżetu, podatków i opłat lokalnych, absolutorium oraz wieloletniej 

prognozy finansowej i jej zmian podlegało nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Łodzi. 34 uchwały stanowiące akty prawa miejscowego opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
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Wobec 3 uchwał podjętych przez Radę Gminy - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli  ŁUW  

w Łodzi wszczął postępowanie.  Uchwały te zostały na nowo podjęte z zastosowaniem 

stosownych zmian.  

4 uchwały zostały uchylone przez nowo podjęte uchwały w tym zakresie przez Radę Gminy.  

Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Buczek.  

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Buczek na bieżąco 

współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, dotujemy także ich 

działalność. Komenda Powiatowa Policji w Łasku w roku 2019 otrzymała dotację w wysokości 

20 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia – stanowiska Kierownika Komendy.  

Gmina Buczek jest również realizatorem zadań ujętych w powiatowym programie pn. 

Bezpieczny powiat, który ma na celu zapobiegania przestępczości oraz ochronę bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego. Mając na uwadze wzrost poziomu bezpieczeństwa na 

drogach wykonano następujące zadania: przebudowa ulicy Prostej w Buczku, przebudowa 

drogi gminnej Buczek – Józefatów, przebudowa drogi gminnej przez Kowalew. Wymienione 

drogi, zostały poszerzone, położono na nich nakładki bitumiczne oraz kostkę brukową. 

Zadaniem priorytetowym dla Gminy jest bieżąca naprawa dróg, na których uzupełniono ubytki 

nawierzchni masą asfaltową, udrożniono rowy, wycięto krzaki przy drogach. Wykonane 

inwestycje przyczyniają się do bezpieczeństwa użytkowników dróg.  

W roku 2019 na terenie Gminy odnotowano ogółem 464 zdarzenia. 

 

 

        WÓJT GMINY 

          /…/ Bronisław Węglewski 


