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 RAPORT O STANIE GMINY BUCZEK ZA ROK 2020 

 

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

przedstawiam  Raport o stanie Gminy Buczek za rok 2020. 

 

 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i 

społeczną gminy Buczek w roku 2020. 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  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 2020 r. liczba  mieszkańców (pobyt stały i czasowy) 

zmniejszyła się o 7 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 5128 osób, w tym 2611 

kobiet i 2517 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wyniosła 468, a liczba 

mieszkańców 539, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1484, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64 lat) wynosiła 1677, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 659, a liczba 

mieszkańców (65 lat i więcej) 301. 

W 2020 r. urodziło się w gminie 47 osób , w tym 18 dziewczynek i 29 chłopców, a zmarło 70 

osób , w tym 42 kobiety i 28 mężczyzn. Wobec tego ubytek naturalny w 2020 r. wyniósł 23 

osoby. Najczęstsze przyczyny zgonów to podeszły wiek. W 2020 r. nie odnotowano zgonów 

niemowląt. 
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FINANSE GMINY 

 

 

Budżet na rok 2020 realizowany był na podstawie Uchwały X/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2020, w której określono źródła 

dochodów i wydatków. Inwestycje realizowane były w oparciu o plan przedsięwzięć zawarty 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczek oraz w załączniku do uchwały 

budżetowej. Po zrealizowaniu założeń zawartych w uchwale budżetowej wykonanie dochodów 

i wydatków przedstawia się następująco:  

1. Dochody:    Plan  25.941.760,67  wykonanie  25.769.932,90 - 99,34 % 

Z tego: 

a) dochody bieżące, plan 25.296.506,67  wykonanie 25.711.806,90 zł; 

b) dochody majątkowe, plan 645.254,00  wykonanie 58.126,00 zł. 

     2.    Wydatki:     Plan  26.560.260,74        wykonanie  23.042.027,89 - 86,75% 

planu. Z tego: 

a) wydatki bieżące, plan 24.025.860,31 zł, wykonanie 22.233.222,16 zł; 

b) wydatki majątkowe, plan 2.534.400,43 zł, wykonanie  808.805,73 zł. 

     3.    Przychody budżetu 2.907.846,47 

     4.    Rozchody budżetu 221.524,40 

 

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową wraz z wolnymi środkami w łącznej kwocie 

5.414.227,08 

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniosła 3.478.584,74 

Podkreślić należy, że rok 2020 był rokiem „niestandardowym”. Niskie wykonanie wydatków 

budżetu spowodowane było przede wszystkim ograniczonymi możliwościami wykonania 

planu wydatków inwestycyjnych. Wprowadzenie stanu epidemicznego na terytorium Polski 

spowodowało spowolnienie gospodarki. Bardzo powoli rozstrzygano konkursy na środki 

zewnętrzne, co powodowało wydłużenie procesów przetargowych, co w konsekwencji 

doprowadziło do przesunięcia wykonania inwestycji zaplanowanych w roku 2020 na rok 2021. 

Stąd pojawiła się duża nadwyżka budżetowa. Jej przeznaczenie to pokrycie wydatków 

inwestycyjnych roku 2021, które mogą przekroczyć kwotę 10 mln. zł..  
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Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2020-2025 przyjęta Uchwałą 

X/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 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 16.364,40 na koniec roku budżetowego (wykonanie) osiągnęła 

poziom 3.478.584,74 zł.  

 

 

Ściągalność należności budżetu Gminy Buczek 

 

Podatki.  

Podatki i opłaty lokalne. 

1) Wpływy za rok 2020 wg stanu na 31.12.2020 r. wyniosły: 

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

posiadania psa) :  4 975 867,83 zł  

    - tytułu kosztów egzekucyjnych i doręczonych upomnień: 3 126,47 zł  

    - z tytułu odsetek od nieterminowych należności: 3 006,59 zł 

2) Zaległości podatków według stanu na dzień 31.12.2020 r : 184 716,95 zł 

3) Nadpłaty według stanu na dzień 31.12.2020 r : 61 261,34 zł  

 

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

upomnienia. W roku 2020 z tytułu zaległości podatkowych zostało wystawionych 458 

upomnień, następnie skutkowało to wystawieniem 36 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 31.12.2020 r. hipoteką 

przymusową została zabezpieczona kwota około 26 tys.  
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 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 2020 

wyniosła łącznie 665 577,52 zł.(łącznie z VAT) 

Wpłaty wyniosły 673 406,52 zł. .(łącznie z VAT). Należności do zapłaty na dzień 31.12.2020 

r. wynoszą 85 381,51 zł z czego 70 481,83 zł. stanowią zaległości wymagalne. 59 % zaległości 

wymagalnych stanowią zaległości 19 odbiorców usług. W większości są one systematycznie 

spłacane. 41 % zaległości stanowią zaległości bieżące wynikającego z bieżących rocznych 

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

Jednakże w miarę możliwości finansowych jest regulowana. W przypadku pozostałej części 

dłużników należności regulowane są sukcesywnie po terminie płatności. Za pośrednictwem 

portalu e-usług odbiorcy są informowani o wystawionych fakturach, zbliżającym się terminie 

płatności oraz o konieczności uregulowania należności i naliczonych odsetkach.  

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020. 

Wpływy za rok 2020 wg stanu na 31.12.2020 r. wyniosły: 

    - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  713 117,89 zł  

    - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i doręczonych upomnień: 1912,30 zł

  

    - z tytułu odsetek od nieterminowych należności: 994,02zł 

2) Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 44 607,96 zł  

3) Nadpłaty: 14 930,21 zł         

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W roku 2020 z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawionych 200 upomnień i 14 tytułów 

wykonawczych.  Analizując wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

gminie Buczek, należy zauważyć, że wysokość tych opłat i tak nie pokryło w roku 2020 

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. 

Wydatki w roku 2020 pokrywane były dochodami z opłaty za odbiór odpadów w około 64 %.  

Z budżetu Gminy Buczek w 2020 roku przeznaczono kwotę  395 700, 68 zł. 
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PODSUMOWANIE.  

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 2020 udzielono z Budżetu Gminy Buczek dotacje w łącznej wysokości 891.811,01 zł. 

Z czego 858.811,01 to dotacje na zadania bieżące, natomiast 33.000,00 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.  

- 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 Ochrony zdrowia: 

   - Dotacja na zakup i montaż lampy zabiegowej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. 

Jana Pawła II w Bełchatowie. 

4. Z zakresu Kultury fizycznej: 

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

które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu.  

5. Z zakresu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

   - Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 6 mieszkańców,  

- Udzielono dotacje na budowę studni dla 2 mieszkańców. 
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PODSUMOWANIE. 

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.  

 

Problemy związane z wykonaniem budżetu. 

 

Przy realizacji budżetu Gminy Buczek zwrócono szczególnie uwagę aby był on realizowany 

prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, pilności i celowości. 

Zaistniała sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemicznego zaburzyła nieco wykonanie 

planu dochodów i wydatków budżetu. Szczególnie kontrolowana była realizacja dochodów. 

Szczególnej uwadze podlegały znaczące wielkości takie jak udziały w podatku PIT. Na I 

półrocze 2020 roku wykonanie wynosiło 43% co dało podstawę do zmniejszenia planu w tej 

klasyfikacji względem kwoty nałożonej przez Ministra Finansów o 300.000 zł. Po rozliczeniu 

ostatecznym udziałów w PIT zrealizowane dochody były mniejsze od planowanych przez 

Ministerstwo Finansów o 127.769 zł. Dzięki korekcie planu dochodów i niskim wykonaniem 

wydatków inwestycyjnych udało się pokryć niedobór. Problematycznym stało się również 

osiągnięcie założonych celów w obszarze realizacji inwestycji. Stan epidemiczny spowolnił 

działanie gospodarki. Lockdawn wprowadzony na terenie kraju w pierwszej fazie epidemii 

przedłużył procesy przetargowe. Przedłużały się również terminy, w których rozpatrywano 

wnioski o środki zewnętrzne. W konsekwencji praktycznie wszystkie kluczowe inwestycje 

przeniesiono do realizacji na rok 2021. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie jakości i standardu 

realizowanych przez Gminę Buczek zadań. Miejmy nadzieję, że środki z rozliczenia roku 2020 

zasilając budżet roku następnego spowodują płynne dokończenie rozpoczętych inwestycji. 

Dużym obciążeniem budżetu w roku 2020 była w dalszym ciągu gospodarka odpadami. Opłata 

za odbiór odpadów nie pokrywa kosztów funkcjonowania  systemu, który w związku ze zmiana 

przepisów staje się coraz bardziej kosztowny. Przyczyniło się to do wprowadzenia podwyżki 

opłat, mimo chęci utrzymania podatków i opłat na niskim poziomie, aby mieszkańcom żyło się 

w naszej gminie lepiej.    
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Sukcesy. Pozycja Gminy. 

W roku 2020 udało się pozyskać kwotę 555.940,00 zł z umorzenia części pożyczki zaciągniętej 

w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2016 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa oczyszczalni 

ścieków w Buczku". Natomiast w miesiącu grudniu 2020 roku złożyliśmy wniosek o umorzenie  

pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2017 na zadanie inwestycyjne „Budowę 

kanalizacji sanitarnej ul. Wygwizdów" w kwocie 93.500,00 zł. Wniosek rozpatrywany będzie 

w I kwartale 2021 roku. Środki te zasilą budżety roku 2020 i 2021 co przyczyni się do 

sprawniejszej i szybszej realizacji zadań inwestycyjnych.  

W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano umowę o środki w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizacje zadania pn. "Budowa prosumenckich 

instalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek Pozyskana kwota grantu to do 1.760.796,11 zł. 

Ta długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja zostanie zrealizowana w I półroczu 

2021 r. Podkreślić należy, że starania mające na celu pozyskiwanie zewnętrznych 

bezzwrotnych źródeł finansowania przynoszą wymierne efekty i są znaczącym elementem 

dochodów budżetu Gminy Buczek.   

 

 

 

MIENIE GMINY 

  

 

I. STAN GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Buczek jest właścicielem 218,5139 

ha gruntów, z czego 11,46% stanowią grunty rolne, 5,96 % tereny leśne i zadrzewione, 81,65 

% grunty zabudowane i zurbanizowane a w tym 61,01% 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 2020 roku wpłynęło 3.684,87 zł, pozostałej należności 4.245,15 nie odnotowano z 

uwagi na sytuację epidemiologiczną- ustawą wydłużono termin płatności z 31 marca 2020 roku 

na 31 stycznia 2021 roku. 
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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 2020 roku nie sprzedała, ani nie kupiła żadnej nieruchomości.  

Gmina Buczek podzieliła geodezyjnie działkę nr 887/20 w Buczku (pow. 3,2924ha) na trzy 

działki: 887/21 (pow. 2,3074ha), 887/22(pow. 0,608ha)  i 887/23(pow. 0,9233ha). Czynność 

ta została dokonana w celu wydzielenia działki – 887/22 pod drogę (ul. Pieńki) zgodnie z 

decyzją z dnia 22 maja 2019 r. nr 3/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym. 

Na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Łasku GN.6821.2.2.2019 z dnia 12 grudnia 

2019 roku, ale ostateczna z dniem 03.01.2020r, przyznano nieodpłatnie prawo własności 

działki gruntu działki nr  140/2  (pow. 0,1733ha) Grzegorzowi i Dorocie Bartosik  w obrębie 

geodezyjnym Sowińce. Działka ta została wcześniej nieodpłatnie nabyta przez Gminę Buczek 

decyzją wojewody łódzkiegoGN-IV.7532.246.2018.AGP z mocy prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa.  

Gmina Buczek roku nabyła 15 działek, wszystkie w drodze komunalizacji o ogólnej 

powierzchni 2,1496 ha. 

 

DZIAŁKI NABYTE PRZEZ GMINĘ BUCZEK 

Lp. Nr 

działki 

Lokalizacja 

działki 

wielkość Wartość  

środka 

trwałego 

Forma nabycia 

1. 773 Czestków B 0,4872ha 20.934,17 zł komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.602.2.2014.SJ 

2. 434/1 Czestków A 0,1142ha 4.967,00 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

3. 435/1 Czestków A 0,0668ha 2.905,80 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

4. 435/2 Czestków A 0,1961ha 8.530,35 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

5. 437/1 Czestków A 0,2659ha 11.566,65 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 
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6. 437/2 Czestków A 0,0103ha 448,05 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

7. 429/1 Czestków A 0,3089ha 13.437,15 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

8. 439/2 Czestków A 0,0120ha 522,00 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

9. 451/1 Czestków A 0,1696ha 7.377,60 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

10. 451/2 Czestków A 0,0074ha 321,90 zł Komunalizacja, decyzja 

GNIV.7510.38.2018.EP 

11. 453/1 Czestków A 0,1584ha 6.890,40 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

12. 453/2 Czestków A 0,0074ha 321,90 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

13. 455/1 Czestków A 0,2667ha 11.601,45 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

14. 455/2 Czestków A 0,0143ha 622,05 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7510.38.2018.EP 

15. 148/3 Bachorzyn 0,0644ha 20.189,40 zł Komunalizacja, decyzja GN-

IV.7532.602.1.2014.SJ 

RAZEM: 2,1496ha 110.635,87 zł  

 

II. MIENIE KOMUNALNE 

Względem roku poprzedniego w mieszkaniowym zasobie Gminy Buczek nic się nie 

zmieniło, znajdują się w nim 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 2020 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 
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6. Buczek ul. Spółdzielcza 3A/1 50,70 Umowa najmu 

7. Bachorzyn 45 37,20 Umowa najmu 

8. Bachorzyn 45 44,00 Umowa najmu 

9. Czestków B 10A 51,00 Umowa najmu 

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

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

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

13. Grzeszyn 5 44,70 Nie zamieszkały 

14. Grzeszyn 5 45,60 Nie zamieszkały 

15. Grzeszyn 5 27,20 Umowa najmu 

16. Grzeszyn 5 43,10 Umowa najmu 

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 2020 

roku wpłynęło 53.709,69zł. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 2 lokatorów oraz 1 osoba 

będąca właścicielem domu jednorodzinnego, łącznie wypłacono 6.984,24 zł świadczeń. Na 

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

Strażach Pożarnych.  

W 2020 roku Gmina Buczek wydzierżawiła budynek po szkole podstawowej w Maleni 

Stowarzyszeniu Monar- Schronisko dla osób Bezdomnych Markot. Umowa została zawarta na 

czas określony od 1 sierpnia 2020r. do 31 lipca 2023 roku. Z tego tytułu do budżetu Gminy 

Buczek w 2020 roku wpłynęło 14.064 zł. 
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III. PODSUMOWANIE 

Gmina Buczek jest właścicielem 218 ha gruntów, z tego 1,5372 ha oddaje w 

użytkowanie wieczyste. Gmina nabyła 15 działek w drodze komunalizacji. 

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. Udało się wydzierżawić budynek po szkole podstawowej w Maleni, 

tym sposobem nieruchomość nie będzie ulegała zniszczeniu, a z tytułu dzierżawy będą wpływy 

finansowe do budżetu gminy.  

 

 

INWESTYCJE GMINNE 

 

Na 2020 r. Gmina Buczek zaplanowała i wykonała następujące inwestycje: 

 Remont i konserwacja dróg w gminie Buczek  

 Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek - rozpoczęte 

w 2020 

 

 

Remont i konserwacja dróg w gminie Buczek  

Zamówienie obejmowało wykonanie dwóch zadań tj. remontu drogi gminnej nr 103111E  

Malenia –Strupiny –Sowińce na odcinku 2,28  km  i konserwacji drogi wewnętrznej  w 

Czestkowie  F na odcinku 0,295 km. W ramach zamówienia wykonane zostanie 

wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej warstwą asfaltu i położenie nowej nawierzchni 

ścieralnej  z asfaltu o grubości  do 4 cm po zagęszczeniu. Gmina otrzymała dofinansowanie 

inwestycji dotyczącej remontu  drogi gminnej nr 103111E  Malenia –  Strupiny – Sowińce 

na odcinku 1,368 km w kwocie 57 080,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

 

 

 

Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek 

Gmina Buczek w dniu 8.10.2020 podpisała umowę z firmą Eko-Solar Sp. z. o.o. o wartości 

1,2 mln zł na wykonanie 107 mikroinstalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie dla 

mieszkańców gminy Buczek. Program jest dedykowany mieszkańcom, którzy złożyli 

deklarację w 2016 r. i zakwalifikowali się do udziału w programie oraz 3 mikroinstalacje dla 

budynków użyteczności publicznej. Zadanie jest dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Łódzkiego w wysokości 85%. Wkład 

każdego mieszkańca to 2 tys. zł netto. Całość inwestycji zakończona wiosną 2021 r. 
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 

Woda i kanalizacja. 

W gminie Buczek jest 1084 odbiorców usług korzystających z gminnego wodociągu i 655 

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 

2020 odprowadziła 49 tyś. m3 ścieków oczyszczonych natomiast oczyszczalnia ścieków w m. 

Czestków B 24 tyś. 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. 
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Oczyszczalnia ścieków w Buczku jest nowych obiektem. Nie wymaga żadnych prac 

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

która wynosi 5 lat. 

 

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

woda. 

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

Gmina Buczek realizuje wszystkie wymagania zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym. Stacja 

w Buczku posiada  studnię głębinową o głębokości 43m (studnia nr 2)  i 29,5 m (studnia n1 - 

skolmatowany filtr – bardzo niska wydajność). Wydajność studni nr 2 ustalona jest w 

pozwoleniu wodnoprawnym na 43,7 m3/h.  Jest to studnia nowa odwiercona w 2012 r. 

Eksploatację rozpoczęto w 2013 r. Zasoby eksploatacyjne tej studni to 60 m3/h. Stacja (część 

technologiczna związana z uzdatnianiem wody) jest w dostatecznym stanie technicznym. 

Na stacji wykupiona jest usługa całodobowego dozoru przez firmę ochroniarską. 

 

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

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

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

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

technicznym. Stosowaną praktyką jest posiadanie dwóch studni głębinowych. Dlatego 

konieczna jest budowa drugiej studni głębinowej, która w pełni zapewniła by  zabezpieczenie 

dostawy wody. 

Obudowa obecnej studni głębinowej wykonana jest z kręgów betonowych. Obudowa w 

najbliższym czasie wymaga wymiany na nową obudowę typu Lange, która jest obudową 

napowietrzną spełniającą wymagania techniczne jak i sanitarne.  

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 306 przydomowych oczyszczalni ścieków w 

technologii niskoobciążonego osadu czynnego lub złoża biologicznego (oczyszczalnie z 

napowietrzaniem). 
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Gospodarka odpadami komunalnymi. 

 

1. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Buczek 

 Rok 2020 był siódmym  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 w 2018 roku, a umowa na odbiór odpadów obowiązywała do 30 czerwca 2020 

roku, jednak z powodu przedłużenia procedury przetargowej spowodowanej czynnikami, na 

które Gmina Buczek nie miała wpływu m. in sytuacja w kraju związana z epidemią COVID-

19- świadczenie usługi zostało przedłużone o miesiąc.   Przez kolejną część roku 2020 

odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmowała się 

w dalszym ciągu firma „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach”  

wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Podstawą świadczenia usługi była umowa 

zawarta  między Gmina  Buczek, a firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków 

Wiesław Strach  z dnia 3 sierpnia  2020 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu  Gminy Buczek w latach 2020-2022”.  W ramach zamówienia 

Wykonawca zobowiązał się odebrać i zagospodarować każdą ilość odpadów komunalnych ze 

wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe.  

 W 2020 roku wszyscy mieszkańcy 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 biodegradowalne i odpady komunalne- zmieszane 

odbierane były z częstotliwością 1 raz w miesiącu, a w okresie kwiecień- październik 2 razy w 

miesiącu. Odpady szklane oraz odpady typu papier i tektura odbierane były 1 raz na kwartał. 

Odbiór popiołu  i odpadów suchych- tworzyw sztucznych odbywał się z częstotliwością 1 raz 

w miesiącu. 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  
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z przed terenu nieruchomości zamieszkałych w systemie akcyjnym tzw. „wystawka” i odbył 

się w miesiącu maju 2020.  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- łącznie zebrano 88,04 

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 2020 do siedziby tutejszego organu wpłynęło jedno zgłoszenie, przesłane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Łodzi, dotyczące nieprawidłowego 

gospodarowania odpadami na terenie budowy w miejscowości Bachorzyn. W związku z 

powyższym zgłoszeniem podjęto stosowne działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałych 

okoliczności, właściciel budowy został pouczony a odpady usunięte. 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 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 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

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

segregacji odpadów obowiązujący w całym kraju. Rozporządzenie wprowadza również nowe 

regulacje dotyczące znakowania i kolorystyki pojemników na odpady zbierane selektywnie. 

Zgodnie z nowymi przepisami odpady powinny być zbierane według następujących zasad:  

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

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

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

• pojemnik brązowy z napisem „Bio”– odpady ulegające biodegradacji.  
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Ministerstwo wprowadziło okres przejściowy dla wdrożenia nowych przepisów, w związku z 

czym na dostosowanie kolorów pojemników do nowych wymogów gminy  mają czas do 30 

czerwca 2022r. 

W Gminie Buczek nowe zasady i oznaczenia, kolory pojemników zostały wprowadzone już w 

2019 roku, a w roku 2020 nadal były kontynuowane. 

 

2. 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 2020 

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 2020 r. zgodnie z ustawą o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych oraz 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.  

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 2017r. 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 
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zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, były transportowane w 2020 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. Bezpośrednio na terenie Gminy 

Buczek nie ma możliwości przetwarzania odpadów. 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 

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 

2020 koszty poniesione przez gminę Buczek w związku z organizacją odbioru odpadów 

komunalnych, odzyskiem, recyklingiem oraz ich unieszkodliwianiem  kształtowały się 

następująco i zostały wykazane w poniższej tabeli: 

 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ 

BUCZEK W ROKU  2020 W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY I WYDATKI 

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

mieszkańców 

1 030 515,54 zł 

Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarki odpadami 

(prowizja sołtysów, opłaty pocztowe, wpisy hipoteczne, 

szkolenia, serwis oprogramowania) 

81 209,35 zł  

Razem 1 111 724,89    zł  

 

Zgodnie z uchwałą nr III/20/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 16 stycznia 2019r. 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.  
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Od 1 lipca 2020 roku opłata została zmieniona zgodnie z Uchwałą nr XII/109/2020 Rady 

Gminy Buczek z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i wynosiła: 

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

są w sposób  selektywny zbierane i odbierane  -  17 zł od każdego mieszkańca, 

wprowadzono  także ulgę w wysokości 1 zł od nieruchomości dla mieszkańców, którzy 

posiadają kompostownik i zagospodarowują bioodpady we własnym zakresie.  

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

nie są  w sposób  selektywny zbierane i odbierane  -  34 zł od każdego mieszkańca.  

 

 

Zgodnie z uchwałą nr IX/80/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 8 listopada 2019r. 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 2020. 

1) Wpływy za rok 2020 wg stanu na 31.12.2020r. wyniosły: 

    - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  713 117,89 zł  

    - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i doręczonych upomnień: 1912,30 zł

  

    - z tytułu odsetek od nieterminowych należności: 994,02zł 

2) Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 44 607,96 zł  

3) Nadpłaty: 14 930,21 zł         

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia.  W roku 2020 z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawionych 200 upomnień i 14 tytułów 

wykonawczych.  Analizując wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

gminie Buczek, należy zauważyć, że wysokość tych opłat i tak nie pokryło w roku 2020 

wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie. W celu 

uszczelnienia systemu gospodarki odpadami należy podjąć niezbędne działania objęcia 



 

19 

 

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 2020 roku w gminie Buczek zrealizowano jedną niewielką inwestycję 

związaną z uruchomieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 

zlokalizowany jest  w Czestkowie B 17 b. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono blaszany 

garaż i ogrodzono teren- koszt tej inwestycji to 8 151, 80zł. 

6. Analiza liczby mieszkańców gminy Buczek 

 Na podstawie danych otrzymanych z Ewidencji Ludności liczba osób zameldowanych 

na terenie gminy Buczek na dzień 31.12.2020 r., wynosiła 5051 osób. Natomiast zadeklarowana 

przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości 

położone na terenie gminy wynosiła – 4424 osób (stan na 31.12. 2020r.). Powyższa różnica w 

wysokości 627 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 31.12.2020r. złożono 1494 deklaracji z nieruchomości zamieszkałych (zabudowy 

jednorodzinnej) i 11 deklaracji z zabudowy letniskowej. 

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 
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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 

2020 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 oszacował, że w roku 

2019, 1 mieszkaniec województwa łódzkiego wytwarza około 333 kg odpadów komunalnych. ( brak 

danych za 2020r.) 

1. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Liczba zadeklarowanych mieszkańców gminy: 4424 (w tym domki letniskowe) 

Wskaźnik wytwarzania odpadów: 0,333 Mg 

4424 osób x 0,333 Mg = 1 473,19 Mg 

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

mieszkańcy powinni wytworzyć około 1 473,19 Mg odpadów komunalnych.  

2. Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy. 

W 2020 roku bezpośrednio od mieszkańców gminy odebrano łącznie 1 274,20 Mg odpadów 

komunalnych, w tym: 

 

Rodzaje odpadów Ilość odpadów w Mg 

Odpady zmieszane 503,280 

Opakowania ze szkła 124,560 

Odpady ulegające biodegradacji  79,500 

Tworzywa sztuczne, metale i zmieszane odpady opakowaniowe 173,390 

Opakowania z papieru i tektury  21,890 

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony  86,66 

Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 283,540 

Urządzenia zawierające freony, urządzenia elektryczne i 

elektroniczne  

1,38 
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W 2020 roku bezpośrednio od firm gminy odebrano łącznie 167,04 Mg odpadów komunalnych, 

w tym: 

Rodzaje odpadów Kody 

odpadów 

Ilość odpadów w 

Mg 

Nie segregowane (zmieszane)  odpady komunalne 20 03 01 167,04  

 RAZEM: 167,04 

Przedstawione wartości wynikają z rocznych sprawozdań składanych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne z terenu gminy . 

 

 

 

Podsumowanie 

 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Buczek za 

2020 rok przygotowana na dzień 30 kwietnia 2021 r. jest opracowana na podstawie danych 

posiadanych przez Gminę Buczek. Wydatki w roku 2020 pokrywane były dochodami z opłaty 

za odbiór odpadów w około 64 %.  Z budżetu Gminy Buczek w 2020 roku przeznaczono 

kwotę  395 700, 68 zł. 

Rok 2020 przyniósł w gospodarce odpadami komunalnymi wiele zmian. Od miesiąca sierpnia 

2020 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania się z firmą odbierającą odpady komunalne. 

Wcześniej była to stała kwota na zasadach ryczałtu, po zmianach każda frakcja odpadów była  

ważona, a płatność naliczana za tonę odpadów, stąd faktury za poszczególne miesiące różnią 

się kwotowo w zależności od tego ile odpadów odebrano. Koszty różnią się znacząco od roku 

poprzedniego, dlatego Gmina Buczek będzie musiała wprowadzać rozwiązania, które będą 

miały na celu równoważenie dochodów i wydatków związanych z  gospodarką  odpadami 

komunalnymi. 

 

 

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 dróg wewnętrznych  dojazdowej w miejscowości 

Buczek"polegający na wykonaniu wzmocnienia podbudowy i nawierzchni asfaltowej na 
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odcinku 647 mb. , wartość wyk prac: 66455,42 zł./brutto/, konserwacja drogi wewnętrznej w 

m. Wilkowyja  na odcinku 320mb. polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i 

utwardzeniu poboczy destruktem wartość wykonanych prac 50.670,93 zł.   

Ponadto wykonano naprawy bieżące po okresie zimy następujących odcinków dróg: 

1. Dąbrowa do P. Mitery    - łatanie ubytków gruzem, zaklinowanie żużlem, udrożnienie 

odpływu wody, 

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

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

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

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 33 i34– wykonano częściowo remont żużlem, równanie 

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. 30 ton masy na zimno: 

1. Luciejów  Krzewina , 

2. Luciejów  środkowy w kier. Chajczyn, 

3. Luciejów – Sycanów, 

4. Sycanów Kolonia, 

5. Sycanów – Dobra, 

6. Kowalew do Woźniak i do Luciejowa  Grabowiec, 

7. Petronelów przez wieś 

8. Buczek ul. Brojsce , 

9. Bachorzyn – Czarny Las od Bachorzyna, 

10. Sowińce – Strupiny wykonano remont przez wieś Sowińce  i Strupiny do gr z  gm. Zelów   

11. Gucin k/ OSP, 

12. Gucin 

13. Brodnia Dolna od OSP do Pałacu, 

14. Buczek – Ch. Górka -  Brodnia G, trakt ciągłe łatanie ubytków w nawierzchni, 

15. Brodnia D. Czestków B , 

16. Czestków F  , 



 

23 

 

17. Czestków  Osiedle  – oczyszczalnia, 

18. Czestków B Kocia G., 

19. Czestków A – Dąbrówka, 

20. Czestków B – Oszki , 

21. Czestków Osiedle , 

22. Wola Buczkowska, 

W sezonie lato, jesień było wykonane dwukrotne  koszenie poboczy, rowów  i  skrajni 

wszystkich odcinków dróg gminnych, wiejskich i lokalnych rozmieszczonych na terenie gminy 

Buczek, ponadto parki przy ul. Parkowej i przy ul Prostej na Osiedlu Młodych i pozostałe  place 

i parkingi. 

 

 

OŚWIATA 

 

 

I. Baza Oświatowa 

Jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego jest prowadzenie placówek 

oświatowych. Na terenie Gminy Buczek jest jedno przedszkole z pięcioma oddziałami i dwie 

pełne szkoły podstawowe ośmioklasowe. W 2020 r. w dwóch jednostkach nastąpiła zmiana 

dyrektora po rezygnacji ze stanowiska; w Szkole Podstawowej w Czestkowie i w Gminnym 

Przedszkolu w Buczku. . Rok 2020 był ciężkim rokiem dla dyrektorów placówek oświatowych 

pod względem organizacji pracy i dostosowania szkół do nowych warunków 

epidemiologicznych. W marcu wybuchła epidemia, zostały zamknięte szkoły i przedszkola w 

całym kraju (16 marca 2020 r) . Nauczyciele i dzieci w kwietniu przeszły na nauczanie zdalne, 

które trwało końca roku szkolnego 2019/2020. Nauczyciele do pracy używali sprzętu szkolnego jak i 

własnego. Wszystkie jednostki oświatowe na terenie Gminy prowadziły lekcje zdalnie. 

Nauczyciele wykazali się dużym zaangażowaniem w przekazywaniu wiedzy i prowadzeniu 

zajęć na odległość. Nowy rok szkolny 2020/2021 zaczął się normalnie. Niestety jesienią znów 

wrócił stan zagrożenia epidemiologicznego. W październiku 2020 r. na naukę zdalną przeszły 

dzieci z klas IV –VIII, w listopadzie pozostałe grupy. Dzieci wróciły do placówek dopiero po 

17 stycznia 2021 r. 
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Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Buczek stan na 01.01.2020 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 

 

W roku szkolnym 2020/2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku uczy 

się 286 dzieci w 15 oddziałach klasowych w tym dwa odziały klasy „0”. W Szkole Podstawowej 

w Czestkowie uczy się dzieci 142 w 9 oddziałach, w tym jeden oddział klasy „0”. Szkoły 

podstawowe na terenie Gminy Buczek dysponują wystarczającą ilością sal lekcyjnych. 

Jednostki posiadają  dobrze wyposażone sale w komputery stacjonarne i laptopy oraz pracownie 

komputerowe. W każdej sali jest tablica multimedialna. 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.  

 

 

 

 

Lokale i wyposażenie szkół w 2020 r. 

 

 Sale 

Lekcyj

ne 

 

Świetli

ce 

Tablice  

Interak

tywne 

kompute

ry 

laptopy kamerki 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

Marii 

Konopnickiej  

w Buczku 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

60 

 

 

72 (47 

projekt 

„Zdalna 

szkoła” + 19 

i + 6 

notebook) 

 

 

10 

2. Szkoła 

Podstawowa  

w Czestkowie 

 

9 

 

1 

 

10 

 

28  

(13-

nowych, 

15- 

starych) 

 

75 

(41-nowych, 

34-stare) 

 

17 
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Dowóz do szkół: 

Dzieci  tak jak w latach poprzednich korzystają z bezpłatnego transportu organizowanego przez 

gminę. Dowozami w 2020 r, objęto grupę dzieci i młodzieży około 180 osób. 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 2020  wyniosły 74.908,99 złotych. 

 

 

II. Zajęcia dodatkowe i indywidualne realizowane w poszczególnych jednostkach  

w 2020 r. 

1. Gminne Przedszkole w Buczku 

 

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 z elementami orgiami dla wszystkich dzieci (rozbudzanie 

dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania plastyczne i twórcze), 

 zajęcia z rytmiki (wsparcie rozwoju motorycznego dzieci, rozbudzanie i rozwijanie 

wrażliwości muzycznej,   umiejętności  tanecznych dzieci oraz kształtowanie 

aktywności ruchowej ),  

 Kolorowa matematyka dla smyka (innowacyjna metoda wczesnego nauczania 

matematyki przez zabawę znacznie wspomaga nabywanie kompetencji 

matematycznych dzieci tak bardzo potrzebnych w kolejnych okresach rozwojowych), 

 Przygody z programowaniem - zajęcia z programowania pozwalają  najmłodszym 

poznać tajniki i mechanizmy programowania, uczą jak robić to efektywnie, 

pokazują  jak w przyjemny sposób kodować i odczytywać zapisany kod.  Oprócz tego 

dzieci  mają też dobrą okazję do ćwiczenia współpracy i działania w zespole. Rozwijają 

też umiejętność logicznego myślenia, analizują problemy i ujmują rozwiązania w 

formie algorytmów. Na zajęciach nauczyciele wykorzystają ciekawe pomoce 

dydaktyczne: małe i sympatyczne roboty ozoboty i  bee-boty oraz maty do kodow 

Zabawy z Magicznym Dywanem – nowoczesną, interaktywną pomocą dydaktyczną 

Zabawy z Magicznym Dywanem wspierają rozwój intelektualny dziecka i zaspokajają 

potrzebę ruchu.  

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), 
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 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). 

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów: 

 zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych muzycznie – prowadzone wymiarze 

0,5 h tygodniowo w grupie do 8 dzieci (dają możliwość pełnego rozwoju zdolności 

muzycznych dzieci),  

  zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie prowadzone wymiarze 0,5 h 

tygodniowo  w grupie do 8 dzieci (dają możliwość pełnego rozwoju zdolności 

plastycznych dzieci),  

 

Zajęcia rewalidacyjne dla 2 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Główne ocele zajęć to rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, społeczno-emocjonalnych 

oraz kształtowanie i usprawnianie zaburzonych sfer funkcjonowania dzieci. 

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są  w oparciu o program „ENGLISH PLAY BOX 

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem 

angielskim”. Nauczyciele wykorzystują na zajęciach   materiały  tradycyjne i cyfrowe: ciekawe 

ilustracje, melodyjne piosenki, proste gry planszowe, kreatywne ćwiczenia oraz  zabawy 

edukacyjne z użyciem tablicy multimedialnej poruszające wyobraźnię dzieci i zachęcające do 

nauki. Metoda zastosowana w kursie zapewnia możliwość utrwalania z dzieckiem w domu 

poznanego materiału poprzez korzystanie z cyfrowych lekcji na stronie 

https://englishplaybox.pl/  

 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku 

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i inwencje twórcze dzieci : 

Projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”  - II edycja 

Program  origami  -" Papierowe Zabawy”, 

Projekt -  „Lepsza Szkoła.” kontynuacja 

Projekt z klockami Lego „ Kod do przyszłości”  

Kontynuowanie innowacji pedagogicznej – „English is Everywhere” 

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej na lekcjach języka angielskiego – „Singing is fun” 

https://englishplaybox.pl/
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Przeprowadzenie I Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Piękno przyrody naszego 

regionu” 

Uczniowie mogli także brać udział w: 

zajęciach koła z języka angielskiego 

zajęciach koła matematycznego, 

zajęciach koła chemicznego, 

zajęciach informatycznych 

zajęciach plastycznych,  

zajęciach wokalnych, 

zajęciach muzycznych, 

zajęciach sportowych, 

zajęciach tanecznych, 

zajęciach: gra na instrumencie, 

 

Innowacje pedagogiczne: 

- Innowacja Pedagogiczna - "Ortofanek" kl IIIa,I IIb,  

- Innowacja Pedagogiczna - "Flażoletowe inspiracje"  

- Innowacja Pedagogiczna -  "Kraina Muzyki"  

- Innowacja Pedagogiczna  - na lekcjach języka angielskiego – „Singing is fun” 

- Innowacja pedagogiczna: „English is Everywhere” 

- Projekt „Polska moja Ojczyzna '' 

Zajęcia wyrównawcze: 

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze  lub koła przedmiotowe prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, lub z puli dyrektorskich godzin zleconych.  

 

- Zajęcia  dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej               

w klasach I-III. 

 

3. Zajęcia w  Szkole Podstawowej w Czestkowie w 2020 r. 

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i inwencję twórczą dzieci:  

7 zajęć 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasie I 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasie II 

 2 godziny-  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasie III 

 2 godziny - Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w klasie V 

 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego kl. VIII  

 

 

Zajęcia korygujące i kompensujące deficyty rozwojowe: 

10 zajęć 
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 Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego  

 Zajęcia logopedyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego  

 

Zajęcia wyrównawcze: 

6 zajęcia 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej w klasie  

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego w klasie IV 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  matematyki w klasie V,VI,VII,VIII 
 
 

Zajęcia z języka polskiego dla ucznia przybywającego z zagranicy: 

 2 godziny zajęć z języka polskiego dla ucznia klasy III  

 

 

 

III. Realizacja programów w 2020 r. 

 

1. Gminne Przedszkole w Buczku 

 

Lp. Tytuł programu  

1. Rozwój - Wychowanie - Edukacja. Program wychowania przedszkolnego 

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

posługiwania się językiem angielskim 

3. Program preorientacji zawodowej Gminnego Przedszkola w Buczku 

4. „Duże uczucia małych dzieci” – profilaktyczno-wychowawczy program 

przeciwdziałania agresji dla dzieci w wieku przedszkolnym 

5. „Bezpieczne dziecko” – program profilaktyczno- edukacyjny 

6. „Czyste powietrze wokół nas” –program przedszkolnej edukacji antytytoniowej 

7. Program gimnastyki korekcyjnej w Gminnym Przedszkolu w Buczku 

8. Program terapii logopedycznej 

9. Program zajęć terapeutycznych dla dzieci z ORM 

10. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

11. Program edukacji artystycznej „Kolorowe roztańczone przedszkole” 

12. Program zajęć  rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne 
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13. Dobry start z przedszkolem – program wspomagający wstępną adaptację dzieci 

w Gminnym Przedszkolu w Buczku 

14. „Kolorowa matematyka dla smyka” – program  zajęć edukacyjnych rozwijających 

kompetencje matematyczne dzieci w ramach innowacji pedagogicznej 

15. „Baju, baj książeczko” – program innowacji pedagogicznej 

16. „Małych Buczkowiaków przygody z wodą” – program  edukacji ekologicznej 

realizowany w Gminnym Przedszkolu w Buczku finansowany ze środków 

WFOŚiGW w Łodzi 

 

 

Dodatkowe  projekty  i akcje 

 

lp. nazwa projektu, akcji 

1. EKOekserymentarium – projekt ekologiczny 

2. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury ”– międzynarodowy projekt edukacyjny 

3. „Góra Grosza”– ogólnopolska akcja -  XXI edycja 

4. „Emocja” – międzynarodowy projekt edukacyjny 

5. „Kreatywność budzi w nas muzyka- Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i 

dla smyka” 

6. „Czyściochowe Przedszkole” – projekt edukacyjny 

8. „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program edukacyjny 

9. Zbierając zużyte baterie chronisz środowisko (Reba) 

10. „Piękna nasza Polska cała” – międzynarodowy projekt edukacyjny 

 

Innowacje  pedagogiczne 

Lp. nazwa innowacji 

1. Kolorowa matematyka dla smyka -  innowacja  oparta na koncepcji nauczania 

matematyki we wczesnym dzieciństwie Kraina Liczb autorstwa doktora Gerharda 

Friedricha. Oparta na  materiale dydaktycznym   w postaci „Liczbowych Ogrodów”,  
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2. Baju, baj książeczko - innowacja ma na celu promowanie czytelnictwa jako mądrego 

sposobu wspierania rozwoju dziecka. Realizowana we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Buczku. 

3.  Główkujemy kodujemy- innowacja ma na celu rozwijanie zainteresowań 

programowaniem, świadome korzystanie z technologii cyfrowych przez dzieci.  

 

Widoczne efekty realizacji programów:  

 

- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, rozwijają kompetencje kluczowe. 

- Przedszkole tworzy warunki do rozwijania kompetencji matematycznych i cyfrowych 

przedszkolaków (bardzo ważnych we współczesnym świecie). 

- 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. 

- Dzieci rozwijają więź z najbliższym otoczeniem – rodziną, przedszkolem, miejscowością, 

uczą się szacunku do własnego państwa. 

- Wzbogacona  baza dydaktyczna placówki,  metody i formy pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym. 

 

 

 

 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku 

 

Realizowane programy: 

- ,,Akademia bezpiecznego Puchatka" 

-„Czyste powietrze” 

 -„Śniadanie daje moc” 

- Warzywa i owoce w szkole 

- Szklanka mleka 

 

3. Szkoła Podstawowa w Czestkowie 

 

Realizowane programy 

Projekt unijny „Uczymy się dla życia” 

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

Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa 
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Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane są zajęcia pozalekcyjne. W związku z epidemią 

COVID-19 projekt został przedłużony do 31.03.2021r.  

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, które 

wszechstronnie uaktywniają uczniów na zajęciach.    

 

Program „Aktywna tablica” 

Projekt „Zdalna szkoła” 

Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

W ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła otrzymała w roku 

2020 środki finansowe na zakup książek. Dzięki temu księgozbiór biblioteki wzbogacił się  

o 444 pozycje książkowe o wartości 5000 zł, w tym 1000 zł wkładu własnego. Są to zarówno 

lektury szkolne jak i nowości wydawnicze zgodne z zainteresowaniami uczniów. Wszystkie 

książki zakupione w ramach programu zostały oznaczone naklejką Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa, a zakupione książki trafiły na specjalnie wyznaczony regał wskazujący 

tym samym na nowości wydawnicze do wypożyczenia dla uczniów. Doposażenie biblioteki  

w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji 

czytelniczej.   

 

 

IV. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolu 

 

 

Kadra pedagogiczna i ilość dzieci w poszczególnych jednostkach na terenie Gminy 

Buczek w 2020 r. 

 

 

 Nazwa Szkoły Stan uczniów 

na 

30.09.2020 r. 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

nauczycieli 

w osobach 

Liczba 

nauczycieli 

w etatach 

 

1. 

Gminne Przedszkole w 

Buczku, ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

123 

 

5 

 

11 

 

11,38 

2. Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w 

Buczku, ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

321 

 

15 

 

32 

 

28,06 

  

W tym oddział 

przedszkolny 

 

 

48 

 

2 

 

3 

 

3 
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3. Szkoła Podstawowa  

w Czestkowie, Czestków 

B 10c, 98-113 Buczek 

 

139 

 

9 

 

23 

 

16,99 

  

W tym oddział 

przedszkolny 

 

 

19 

 

1 

 

1 

 

1 

  

Razem 

 

 

583 

 

29 

 

66 

 

56,43 

 

 

 

 

Zatrudnieni nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w 2020 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 

 

 

1 

 

 

1,08 

 

 

4 

 

 

4,59 

 

 

4 

 

 

4,44 

 

 

2 

 

 

1,27 

 

2. 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Marii 

Konopnickiej  

w Buczku,  

ul. Szkolna 3,  

98-113 Buczek 

 

 

 

2 

 

 

 

0,42 

 

 

 

3 

 

 

 

1,58 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

22 

 

 

 

21,06 

 

3. 

Szkoła 

podstawowa  

w Czestkowie, 

Czestków B 10c, 

98-113 Buczek 

 

 

1 

 

 

0,23 

 

 

4 

 

 

3,52 

 

 

5 

 

 

3,87 

 

 

13 

 

 

9,37 
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Średnie wynagrodzenie wg awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r. 

 

 

 
 

 

 

 

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

wynagrodzenia dla nauczycieli. W roku 2020 nauczyciele jednej z grup awansu 

zawodowego nie uzyskali średniego wynagrodzenia, w związku z czym, Gmina 

musiała wypłacać dodatek uzupełniający dla nauczycieli mianowanych jak widać w 

przedstawionej tabeli. 
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V. Wydatki na oświatę:  

 

Subwencja oświatowa i wydatki w poszczególnych latach: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Otrzymana 

subwencja 

 

4.050.537,00 

 

3.898.344,00 

 

4.225.862,00 

 

4.350.359,00 

 
4.106.707,00 

W tym 

rezerwa 0,4% 

 

0,00 

 

0,00 

 

51.335,00 

 

1.198,00 

 
0 

2. 

Subwencja 

razem 

 

4.050.537,00 

 

3.898.344,00 

 

4.174.527,00 

 

4.351.557,00 

 
4.106.701,00 

      

3. 

Wydatki 

ogółem  

 

5.200.114,36 

 

6.147.781,18 

 

6.476.537,47 

 

7.447.233,50 

 

7.249.024,44 

 

W tym 

inwestycje 

 

0,00 

 

13.851,38 

 

0,00 

 

39.354,00 

 

22.140,00 

Wydatki bez 

inwestycji 

 

5.200.114,36 

 

6.133.929,80 

 

6.476.537,47 

 

7.407.879,50 

 

7.226.884,44 

 

Projekty UE 

 

0,00 

 

433.132,13 

 

319.002,78 

 

509.264,23 

 

177.140,00 

4. 

Wydatki bez 

projektów 

UE i 

inwestycji 

 

5.200.114,36 

 

5.700.797,67 

 

6.157.534,69 

 

6.898.615,27 

 

7.049.743,82 

Wynagrodze

nia (dodatek 

wiejski i 

mieszkaniow

y, pochodne) 

 

 

3.971.418,00 

 

 

4.376.519,88 

 

 

5.017.062,87 

 

 

5.518.754,62 

 
 

5.630.173,36 

Wydatki na 

bieżące 

utrzymanie 

(wydatki bez 

wynagrodzen

ia) 

 

 

1.228.696,36 

 

 

1.324.277,79 

 

 

1.140.471,82 

 

 

1.379.860,65 

 
 

1.419.570,46 

5. 

Subwencja 

minus 

wydatki ( 

środki) UE 

 

 

-1.149.577,36 

 

 

-1.802.453,67 

 

 

-1.983.007,69 

 

 

-2.587.610,27 

 

 
-2.943.042,82 



 

35 

 

 

 

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 2020 rok kwota na jednego ucznia wynosi średnio 6.069,38 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.  

Jak widać na załączonej tabeli subwencja oświatowa od lat jest za niska, nie 

wystarcza na wynagrodzenia nauczycieli. 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 2020 r. jest to kwota rzędu ponad 2 miliony 950 tyś. 

zł. Najwięcej dokładamy do przedszkola,  roczna dotacja na dziecko w 2020 r. 

wynosiła 1.437 zł, a obecnie  w 2021 r. 1.471,00 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 oraz  

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.  

W roku 2020 w Gminie Buczek jedna grupa nauczycieli nie osiągnęła średniego 

wynagrodzenia nauczycieli na danym szczeblu. Gmina musiała wypłacić wszystkim 

nauczycielom mianowanym dodatkowe wynagrodzenie do 31 stycznia 2021 r.  

w ogólnej kwocie 11.770,25 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gratka.pl/praca/krakow
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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 XVII/150/2020 Rady Gminy Buczek z dnia 

16 grudnia 2020 r.  z późn. zm. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Buczek - kluby sportowe, stowarzyszenia z naszego terenu 

mogą ubiegać się o dotację w tym zakresie. W 2020 roku dotację otrzymały dwa kluby sportowe 

tj.: Gminny Klub Sportowy Orkan Buczek oraz Klub Sportowy Tęcza Brodnia. Łączna wartość 

przyznanej dotacji w 2020 roku to 382 tysięce złotych. Kluby sportowe dzięki otrzymanemu 

wsparciu finansowemu z budżetu gminy Buczek mogą m.in.: zatrudnić profesjonalnego trenera, 

zakupić sprzęt sportowy, opłacić regulaminowe składki, ubezpieczenie zawodników, 

organizować mecze piłkarskie, wyjeżdżać na mecze i wiele innych. 

 

Gminny Klub Sportowy Orkan Buczek i jego osiągnięcia sportowe w 2020 roku:  

Ze względu na pandemię GKS Orkan Buczek  nie udało  się ukończyć sezonu 2019/20. 

Ostatecznie GKS Orkan zakończył rundę na 4 miejscu. W sierpniu 2020 roku GKS Orkan 

rozpoczął sezon 2020/21. Na koniec rundy jesiennej drużyna zajęła 4 miejsce. Zdobyte 44 

punkty to dorobek drużyny, na który składało się: 14 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. GKS 

Orkan był też najskuteczniejszą drużyną w IV lidze z dorobkiem 66 goli, a zawodnik Orkana 

Dominik Cukiernik jest w czołówce strzelców ligi. Rekordowe zwycięstwo Gminny Klub 

Sportowy odniósł w Opocznie wygrywając z tamtejszą Ceramiką aż 9:0, wysokie zwycięstwo 

5:2 Orkan przywiózł z Piotrkowa Trybunalskiego. Te wyniki spowodowały, że GKS Orkan 

Buczek wyrósł na jednego z faworytów do awansu do III ligi.  

 

W 2020 roku Klub Sportowy Tęcza Brodnia występował na V szczeblu rozgrywkowym w 

Polsce tj. Klasa Okręgowa grupa 3 Sieradzka Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. W sezonie 

2019/2020 zakończył rozgrywki na 4 miejscu z dorobkiem 27 punktów odnosząc 8 zwycięstw, 

3 remisy i 4 porażki. W rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 KS Tęcza uplasował się na 3 

miejscu w tabeli zdobywając 28 punktów w 14 meczach na które składało się 8 zwycięstw, 4 

remisy i 2 porażki. Status bramek 58 zdobytych do 28 straconych. Ponadto Klub w rozgrywkach 

młodzieżowych reprezentowały dwie drużyny na szczeblu D2 Młodzik Młodszy oraz E1 Orlik 

– dzieci z roczników 2009, 2010 i młodsi.  
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W 2020 roku seniorzy KS Tęcza Brodnia zajęcia treningowe prowadzili na sali gimnastycznej 

w Buczku, Orliku  w Czestkowie B oraz boisku piłkarskim w Buczku. Mecze w roli gospodarza 

rozgrywano w Buczku natomiast wyjazdowe na boiskach rywali w takich miejscowościach jak: 

Zduńska Wola, Błaszki, Konopnica, Dworszowice Pakoszowe, Rusiec, Brąszewice, 

Wieruszów reprezentując tym samym gminę Buczek na terenie innych miejscowości 

powiatowych i gminnych. W zajęciach pod wodzą profesjonalnego trenera brało udział ok. 22-

25 zawodników. Dzięki otrzymanym dotacjom z Gminy Buczek Klub Sportowy Tęcza Brodnia 

mógł osiągnąć cel społeczny jakim było krzewienie kultury fizycznej poprzez zachęcenie do 

uprawiania piłki nożnej mieszkańców gminy Buczek a także rozpowszechnienie aktywności 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie finansowe przyczyniło się również do utrzymania 

poziomu sportowego zawodników i podjęcie rywalizacji z Klubami z większych miejscowości 

gminnych i miejskich. Dzięki środkom publicznym zakupiono niezbędny sprzęt sportowy, 

organizowano mecze i dbano o stadion piłkarski. Cele na 2021 rok to przede wszystkim rozwój 

szkolenia drużyn młodzieżowych oraz utrzymanie wysokiego poziomu drużyny seniorów. 

 

 

 

KULTURA 

 

Zadania gminy w zakresie kultury w 2020 roku realizowane były przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2020  roku  zorganizował 14 imprez 

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

Koncert Noworoczny, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Przedstawienie Teatralne, Akademia z 

okazji Narodowego Święta Niepodległości, Plener malarski i inne. 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. Ze względu na 

panującą sytuacje epidemiologiczną w kraju zajęcia w większości odbywały się online.  

 

 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbywają się zajęcia : 

 

L.p. Zajęcia Ilość osób Ile godzin. 

1. 

……… 

2. 

……… 

3. 

……… 

4. 

……… 

5. 

HIP – HOP  do 10.03.2020 r. 

………………………………………… 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

………………………………………… 

ZESPÓŁ „KANA” 

………………………………………… 

ZAJĘCIA TAŃCA LUDOWEGO 

………………………………………… 

23 

……………………….. 

34 

……………………….. 

27 

……………………….. 

40 

……………………….. 

7 

3 

……………………….. 

8 

……………………….. 

3 

……………………….. 

4 

……………………….. 

3 h 30 minut 
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……… 

6. 

……… 

7. 

 

 

……… 

8. 

NAUKA GRY NA 

INSTRUMENTACH I GITARZE 

………………………………………… 

ZESPÓŁ „BOGORIA” 

………………………………………… 

ORKIESTRA DĘTA 

NAUKA GRY NA 

INSTRUMENTACH DĘTYCH 

………………………………………… 

KABARET „CUDOKI” 

 

……………………….. 

11 

……………………….. 

25 

 

 

……………………….. 

2 

 

……………………….. 

2 h 

……………………….. 

5 

 

 

.………………………. 

W zależności od 

potrzeb kabaretu 

 

 

Działalność artystyczna w GOKiS w 2020 r. 

 

Data Tytuł imprezy artystycznej Uczestnictwo 

09.01.2020 r. 

 

 

………………….. 

12.01.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

….………………. 

14.01.2020 r. 

 

 

…..……………… 

 

16.01.2020 r. 

 

.…………………. 

18.01.2020 r. 

 

 

 

………………….. 

22.01.2020 r. 

 

………………….. 

OD 13.01.2020 r. 

DO 24.01.2020 r. 

 

………………….. 

22.02.2020 r. 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM 

RYSZARDEM SOBOLEWSKIM  

„EKWADOR I WYSPY GALAPAGOS” 

.…………………………………………………….. 

KONCERT NOWOROCZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

.…………………………………………………….. 

ANIMACJA pt. 

„KRAINA ŚNIEGU, ZABAWY Z ELIZĄ  

I BAŁWANKIEM” 

……………………………………………………... 

 

WYCIECZKA NA LOTNISKO 

 

……………………………………………………... 

XVIII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

 

 

……………………………………………………... 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „MAŁY 

JUBILER” 

……………………………………………………... 

FERIE ZIMOWE DLA DZIECI 

DODATKOWE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, 

GRY I ZABAWY DLA DZIECI 

……………………………………………………... 

DLA DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

 

…………………………. 

WYSTĄPIŁA : 

ORKIESTRA DĘTA, 

ZESPÓŁ „BOGORIA”, 

„KANA”, 

„BUCZKOWIACY”, 

KABARET „CUDOKI”, 

GOŚCINNIE 

PRZEDSZKOLE  

Z BUCZKU 

.………………………… 

DLA DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

 

…………………………. 

 

DLA DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

.……………….………... 

DZIECI Z GMINY 

BUCZEK, ORAZ  

Z WOJEWÓDZTWA 

ŁÓDZKIEGO 

…………………………. 

DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

…………………………. 

DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

 

…………………………. 
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………………….. 

08.03.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

………………….. 

WAKACJE 2020 r 

 

………………….. 

05.10.2020 r. 

 

 

………………….. 

3.11.2020 r. 

 

 

 

 

………………….. 

W MIESIĄCU 

GRUDZIEŃ 2020 

.…………………. 

W MIESIĄCU 

GRUDZIEŃ 2020 

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „MOZAIKA 

SZKLANA” 

.…………………………………………………….. 

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE Z OKAZJI ŚWIĘTA 

KOBIET 

 

 

 

 

 

……………………………………………………... 

PLENER MALARSKI 

 

.…………………………………………………….. 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE pt. 

„JAK ZUZIA STAŁA SIĘ DOBRYM 

DZIECKIEM” 

............….............………………………………….. 

AKADEMIA – NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI - online 

film umieszczono na stronie internetowej GOKiS 

 

 

……………………………………………………... 

KONKURS PLASTYCZNY pt. „ŚWIĘTY 

MIKOŁAJ TUŻ – TUŻ” 

……………………………………………………... 

BUCZKOWSKI FESTIWAL KOLĘD – ONLINE 

2020 

DLA DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

…………………………. 

WYSTĄPIŁA 

ORKIESTRA DĘTA, 

ZESPÓŁ „BOGORIA”, 

„KANA”, 

„BUCZKOWIACY”, 

KABARET „CUDOKI”, 

„SAMOKHAIN BAND” 

…………………………. 

DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

.………………………… 

DLA DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

 

…………………………. 

WYSTĄPIŁA 

ORKIESTRA DĘTA, 

ZESPÓŁ „BOGORIA”, 

KRZYSZTOF 

KĘDRAK. 

.………………………… 

DZIECI Z GMINY 

BUCZEK 

.………………………… 

DZIECI Z GMINY 

BUCZEK ORAZ 

Z INNYCH 

WOJEWÓDZTW 

 
Ze względu na ograniczenia, zajęcia artystyczne w miesiącach listopad – grudzień 2020 

prowadzone były online. 

 

 

 

 

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej księgozbiór w 2020 roku został wzbogacony o 952 

woluminów o łącznej wartości 21.838,62 zł.  Zakupy książek dokonywane są ze środków 

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

czytelników, bibliotek. W 2020 roku liczba czytelników korzystających z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Buczku wynosiła 535 osób. Struktura księgozbioru (książki) Gminnej Biblioteki 

– na dzień 31.12.2020 rok wygląda następująco: 

 

Literatura dla dzieci i młodzieży – 4916 

Literatura  dla dorosłych              – 8065 

 Literatura pop – naukowa            - 5506 
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Liczba czytelników biblioteki na dzień 31.12.2020 r. - 535 osób 

 

Do 5 lat        – 21 

6-12 lat      – 133 

13-15 lat      – 35 

16-19 lat      -  36 

20-24 lata     – 44 

25-44 lata   – 123 

45-60 lat       – 73 

Powyżej 60 lat – 70 

 
Osoby uczące się   –  268 

Osoby pracujące   -    158 

Pozostali czytelnicy – 109 

 
Liczba wypożyczonych książek – stan na 31.12.2020 r. -  7855 woluminów 

 
Literatura dla dzieci i młodzieży -2567 woluminów 

Literatura dla dorosłych            – 4600 woluminów 

Literatura pop – naukowa           – 688 woluminów 

 

  Gminna Biblioteka oprócz wypożyczania książek organizuje imprezy kulturalno-

oświatowe, w 2020 roku miejsce miało 10 takich imprez: 

 

Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży: 

 
 

- Ferie w bibliotece – warsztaty z haftu matematycznego (wykonywanie zakładek do książek), 

                                   dzień wirtualnej rzeczywistości tj. warsztaty z okularami vr – 6 spotkań 

- Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem dla kl. VI-VII 

- Spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem dla kl. VII-VIII 

- Wakacje w bibliotece – wykonywanie obrazów metodą stringart, Gra magiczne pudełko i 

kostki 

                                         literowe, noc w bibliotece (gra terenowa ) - 30 spotkań w lipcu i 

sierpniu 

- zajęcia w przedszkolu (5 spotkań tematycznych) 

- konkurs świąteczny na recenzję książki o Bożym Narodzeniu (udział wzięło 7 osób) 

 

 
Imprezy kulturalne dla dorosłych: 

 

- Narodowe Czytanie w gminie Buczek 

- Dyktando dla dorosłych 

- Koncert piosenki w wykonaniu Przemysława Frąca 

- Konkurs świąteczny na recenzję książki (udział wzięło udział 6 osób dorosłych) 
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POMOC SPOŁECZNA 

 

1. Beneficjenci pomocy 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminę Buczek zamieszkiwały 5051 osoby. Gminny 

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

rodzinom liczącym 93 osoby. Stanowi to 1,84 % ogółu ludności gminy. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 178 wywiadów środowiskowych, w tym 19 dla innych 

instytucji.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku na koniec 2020 roku zarejestrowanych było  

166 bezrobotnych, w tym 75 kobiet. Stanowi to 3,29 % mieszkańców Gminy Buczek. 

Z powodu bezrobocia z pomocy społecznej oferowanej przez Ośrodek skorzystały  

22 rodziny, a łączna liczba osób w tych rodzinach wynosiła 46. 

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 – 34 rodziny;  

2. Niepełnosprawność – 31 rodziny; 

3. Ubóstwo – 29 rodzin; 

4. Bezrobocie – 22 rodziny. 

 

2. Usługi świadczone dla potrzebujących 

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

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej kryteria dochodowe wynoszą: 

1. Dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł; 

2. Dla osoby w rodzinie – 528 zł.  

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

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

opłacaniu składek zdrowotnych, wypłacaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, opłacaniu 

pobytu w Domu Samotnej Matki, stypendia szkolne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 
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Tabela 1. Udzielone świadczenia 

Forma pomocy 

Liczba 

osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń 

(PLN) 

Zasiłek okresowy 15 38 10 995,77 

Zasiłek celowy  

i w naturze 
40 98 19 824,75 

w tym: 

specjalny zasiłek celowy 
19 28 7 798,60 

Zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego  

5 5 12 500,00 

Opłata za pobyt w domu pomocy 

społecznej 
1 12 38 262,65 

Św. pieniężne – Program „Posiłek 

w szkole i w domu 
41 99 38 262,65 

Zasiłek stały 12 129 69 019,69 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 

zasiłek stały  

12 129 6 174,90 

Wynagrodzenie należne 

opiekunowi z tytułu sprawowania 

opieki przyznane przez sąd 

6 72 15 492,00 

Stypendia szkolne 34 134 25 141,42 

Opłata za pobyt w rodzinach 

zastępczych 
4 x 14 188,69 

Opłata za pobyt w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych 
1 10 6 542,31 

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 – 

701 zł, a na osobę w rodzinie – 528 zł). 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku jest upoważniony przez Wójta 

Gminy do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.  

W 2020 roku wydano 5 decyzji przyznających prawo do świadczeń oraz 1 decyzję odmowną.  

W 2020 roku wydano ogółem 227 decyzje administracyjne z zakresu świadczeń pomocy 

społecznej, w tym 10 decyzji odmownych.  

 

3. Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia 

wychowawcze 

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi im dodatkami jest 

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

świadczeniach rodzinnych. 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku z budżetu państwa na realizację 

świadczeń rodzinnych otrzymał kwotę 1 811 546,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 769 015,08 zł,  

z czego: 

 1 603 750,41 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, 

rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego; 

 113 472,47 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla 

świadczeniobiorców; 

 51 792,20 przeznaczone na obsługę. 

Tabela 5. 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: 
407 221 3 753 429 273,02 

a) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku 

życia 

x x 844 78 635,88 

b) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

powyżej 5 roku 

życia do 

ukończenia 18 roku  

życia 

x x 2 585 308 798,12 

c) Zasiłek rodzinny na 

dziecko w wieku 

powyżej 18 roku 

życia do 

ukończenia 24 roku 

życia 

x x 324 41 839,02 

2 
Dodatki do zasiłków 

rodzinnych (suma 
x x 2 050 208 512,27 
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od a do g), w tym z 

tytułu: 

a) z tytułu opieki nad 

dzieckiem w 

okresie korzystania 

z urlopu 

wychowawczego 

16 x 100 38 158,00 

b) z tytułu urodzenia 

dziecka 
9 X 9 9 000,00 

c) z tytułu samotnego 

wychowania 

dziecka 

14 x 136 26 490,06 

d) z tytułu kształcenia 

i rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

 

17 x 190 20 119,74 

e) z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 
221 x 384 21 028,24 

f) z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki 

w szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

115 x 793 53 231,28 

g) z tytułu 

wychowywania 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

45 x 438 40 484,95 

3 

Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 
34 x 34 34 000,00 

4 
Zasiłek 

pielęgnacyjny 
84 x 983 212 139,00 

5 
Świadczenia 

pielęgnacyjne 
19 x 256 467 986,00 

6 
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
12 x 87 52 821,00 

7 Zasiłek dla opiekuna 0 0 0 0,00 

8 
Świadczenie 

rodzicielskie 
14 x 111 98 719,12 

9 

Jednorazowe 

świadczenie „za 

życiem”  

0 0 0 0,00 

RAZEM 1 059 234 7 274,00 1 503 450,41 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

W 2020 roku przyjęto 364 wniosków i pism o przyznanie świadczeń. W skutek przyjętej 

korespondencji wydano zarówno decyzje przyznające jak i odmowne. Decyzji przyznających 

– 330, decyzji odmownych – 34.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe. W 2020 roku wypłacono 281 świadczeń dla 27 osób na łączną kwotę 113 472,47 zł.  

 

 

Tabela 6. 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 
19 209 102 102,19 

2. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
9 72 11 370,28 

3. Zasiłek dla opiekuna 0 0 0,00 

RAZEM 27 281 113 472,47 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka 

 

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

fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami 

finansowymi z budżetu państwa.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

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

25 roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

– bezterminowo.  

Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej 

niż 500 zł na dziecko. 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 2020 roku wydano 19 decyzji przyznających świadczenie oraz 1 decyzję odmowną. 

 

Tabela 7. Wydatki na fundusz alimentacyjny i zwroty 

Wyszczególnienie Kwota 
Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Wypłacone świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego 
100 300,00 279 13 

Kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wraz z odsetkami, w tym: 

95 509,28 x x 
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 odsetki 28 420,95 x x 

 przekazane na dochody budżetu 

państwa 
40 252,94 x x 

 przekazane na dochody własne gminy 

wierzyciela 
26 835,39 x x 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka 

Koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosiły 3 009,00 

zł.  

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 8. Zwroty zaliczki alimentacyjnej za 2020 rok 

Wyszczególnienie Kwota 

Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych, w tym: 
3 020,08 

 dochody budżetu państwa 1 510,10 

 dochody własne gminy 1 509,98 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

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 w wysokości 500 zł na 1 dziecko wypłacane są z dotacji budżetu państwa. 

 

 

  

Tabela 10. Koszty przeznaczone na świadczenia wychowawcze 

 Kwota (PLN) 

Świadczenia wychowawcze 5 535 099,20 

Koszty obsługi 47 110,40 

OGÓŁEM 5 582 209,60 
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Zródło: 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 11. Świadczenia wychowawcze  

 Liczba osób 

korzystających ze 

świadczenia 

Liczba rodzin 
Liczba 

świadczeń 

Świadczenia 

wychowawcze 
973 614 11 119 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

 

4. 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 2020 roku przeznaczono ogółem 25 570,00 zł, z czego środki 

własne gminy wyniosły 10 532,00 zł, a dotacja z budżetu wojewody 15 038,00 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, 

renciści, długotrwale chorzy, rodziny wielodzietne czy też osoby niekwalifikujące się do 

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

 

Tabela 4. 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: 
62 5 9 48 

 liczba osób korzystających 

z posiłku 
0 0 0 0 
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 liczba osób korzystających  

z zasiłku celowego 
62 5 9 48 

 liczba osób korzystających  

ze świadczenia 

rzeczowego 

0 0 0 0 

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 12. Informacje o przyczynie wypłacenia świadczenia  

 
Wypłacone świadczenie w związku z 

rozpoczęciem roku szkolnego w: 
Liczba świadczeń 

1 Szkole podstawowej 399 

2 Szkole ponadpodstawowej 237 

3 
Dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej 

szkole ponadgimnazjalnej 
11 

4 
W szkole artystycznej, w której jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki 
1 

4 Specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 4 

RAZEM 652 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

Na realizację i koszty obsługi Programu otrzymano z budżetu państwa kwotę 202 600,00. 

Wykonanie na świadczenie wyniosło 195 450,00 zł, a koszty obsługi – 6 530,00 zł. Kwota, 

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

620,00 zł została zwrócona do budżetu państwa. Wydano 1 decyzje odmowną. W ramach 

organu właściwego tj. gminy zadania związane ze świadczeniem realizowały 4 osoby.  
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 

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 2019 objął okres od grudnia 

2019 r. do  września 2020 r., a Podprogram 2020 rozpoczął się dopiero  w roku 2021. 

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

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

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, a od m-c listopada 2020 r. kryterium to 

wzrosło do 220%. 

W ramach Podprogramu 2019 dotyczącym pomocy żywnościowej w 2020 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, sok 

jabłkowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza 

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

drobiowa, , pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym 

.  

 

 

Tabela 14. Zbiorcze zestawienie wydanych artykułów spożywczych w 2020r. – 

Podprogram 2019 

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

(PLN) 

1 Groszek z marchewką 268 863,98 

2 Fasola biała 564 1 475,59 

3 Koncentrat pomidorowy 197,12 1 061,79 

4 Buraczki wiórki 185,50 558,09 

5 Powidła śliwkowe 309,60 1 515,79 

6 Makaron jajeczny 800 1 970,64 

7 Makaron kukurydziany 180 659,42 

8 Ryż biały 530 1 549,29 
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9 Kasza gryczana 270 844,54 

10 Herbatniki maślane 144 1 212,83 

11 Mleko UHT 1 236 2 673,46 

12 Ser podpuszczkowy  530 8 954,09 

13 Filet z makreli w oleju 269,28 4 006,40 

14 Szynka drobiowa 475,20 4 954,67 

15 Sok jabłkowy 708 1 219,18 

16 Pasztet wieprzowy  84,48 465,69 

17 Gołąbki w sosie pomidorowym 299,20 1 880,56 

18 Cukier biały  710 1 755,20 

19 Olej rzepakowy 705 2 945,45 

RAZEM 8 465,38 40 566,66 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka  

 

Z pomocy w 2020 roku – Podprogram 2019 – skorzystało 190 osób, którym wydano łącznie 

514 paczek żywnościowych.  

 

W 2021 roku z Podprogramu 2021 korzystano dopiero od lutego 2021 roku. 

 

 

 

 

Program „Prace społecznie-użyteczne” 

W 2020 roku w związku z wprowadzonymi ograniczeniami  związanymi z pandemią 

zachorowania na  COVID-19 Prace Społecznie Użyteczne nie były realizowane.  

 

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.   

Karta Dużej Rodziny 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, teatr, telefon, zakupy artykułów spożywczych.  
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Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych 

dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci, które to dzieci są: 

 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 o 

niepełnosprawności. 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny , karta 

przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej 

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

 

W Gminie Buczek w 2020 roku Karta Dużej Rodziny wydana została 17 rodzinom. Koszty 

z tym związane wyniosły 156,18 zł. 

 

Program „Czyste powietrze” 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. 

Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W jego ramach można  przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać 

termoizolację lub wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną .          

Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych , wysokoemisyjnych kotłów 

węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, 

kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 

zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. 

W dniu 01.10.2020r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219, z późn. zm.) , które nakładają na gminy 

obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w 

programie Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu , 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych/ tekst 

jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 111 ze zm./. Zaświadczenia wydawane są  przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku po uprzednim złożeniu wniosku. 

W 2020 roku Ośrodek wydał 3 zaświadczenia . 
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Program „Wsparcie seniora” 

W związku ze stanem epidemii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku 

kierując się troską o bezpieczeństwo naszych osób starszych przystąpił do programu 

wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pod nazwą :Wspieraj 

Seniora na 2020r. 

 Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, 

którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez 

wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia 

polegała w szczególności na dostarczeniu przez pracownika socjalnego zakupów 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby ,w tym: artykuły spożywcze , leki i środki 

higieny osobistej, załatwienie spraw urzędowych. 

Program adresowany był do : 

- osób w wieku 70 lat i więcej , które pozostały w domu w związku z zagrożeniem 

zakażeniem Covid -19, 

- w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. 

Koszty zakupów pokrywał Senior. 

Z  systematycznej pomocy skorzystało 2 Seniorów.   

 

OCHRONA ZDROWIA  

 

   W trakcie 2020 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 01.01.2020 r.: 
 

- lekarze poz – 3628 
- położna – 1733 
- pielęgniarka środowiskowa – 3647 
- medycyna szkolna -  430 
 

Lista aktywna na dzień  31.12.2020 r.: 
 

- lekarze poz – 3590 
- położna – 1715 
- pielęgniarka środowiskowa – 3609 
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- medycyna szkolna -  458 

 

 

 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 ogólnostomatologiczne 

 świadczenia stomatologii dziecięcej 

 

Świadczenia zdrowotne są udzielane na podstawie zawartych umów z Łódzkim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 

Pomieszczenia przychodni spełniają wymogi sanitarno-epidemiologiczne i są wyposażone w 

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

 

W ramach prowadzonej działalności medycznej SPZPOZ prowadził następujące programy 

zdrowotne dla mieszkańców gminy do 13.03.2020 r. : 

- program chorób układu krążenia, 

- program profilaktyki gruźlicy, 

- okresowe badania: 

 słuchu 

 wzroku 

 osteoporozy 

 mammografii 

 program profilaktyki nowotworów głowy i szyi 
 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadził swą działalność na 

podstawie zawartych umów z NFZ bez jakichkolwiek ograniczeń od stycznia do połowy marca 2020 r 

.Z chwilą wprowadzenia stanu epidemicznego w kraju- spowodowanego wirusem SARS COVID-

19,funkcjonowanie podmiotu leczniczego przybrało inny wymiar logistyczny. 

Dla Pacjentów wprowadzono: 

- teleporady z lekarzem POZ (zlecano skierowania na wymazy w kierunku zakażenia 

wirusem,prowadzono na bieżąco historię chorób pacjentów zdeklarowanych w poradni lekarza 
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POZ,wydawano niezbędne wnioski i dokumentację niezbędną dla Pacjentów w formie telefonicznej i 

email,e-recepty); 

- nałożony został zakaz wstępu Pacjentom do placówki; 

-zamknięto gabinety: stomatologiczne ,fizjoterapii,zawieszono porady lekarza rehabilitacji; 

-zawieszono badania laboratoryjne jak również prowadzone programy profilaktyczne; 

-Personel medyczny udzielał świadczeń zdrowotnych tylko i wyłącznie w siedzibie zakładu opieki 

zdrowotnej z zachowaniem ostrego reżimu sanitarnego; 

Od miesiąca czerwca do grudnia2020 r. zasady przyjmowania Pacjentów uległy nieznacznej 

poprawie,ponieważ przywrócono pracę dla gabinetów stomatologicznych i fizjoterapii. 

Przyjęcia indywidualne Pacjentów w gabinecie lekarza POZ w uzasadnionych przypadkach odbywały 

się z zachowaniem reżimu sanitarnego podyktowanego wytycznymi PPSSE. 

 

 

 

PROMOCJA GMINY 

   

Promocja Gminy Buczek w 2020 r. odbywała się poprzez foldery, gadżety reklamowe, 

artykuły w prasie (m.in. w Panoramie Łaskiej, Dzienniku Łódzkim), reportaże telewizyjne 

(m.in.: Telewizja Sieradzka 8TVR),  strony internetowe, torby reklamowe z logotypem gminy 

Buczek. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w Polsce i związany z tym zakaz 

organizacji imprez plenerowych w 2020 roku nie odbyła się impreza plenerowa pn.: 

„Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego”. 

 

 

REALIZACJA UCHWAŁ  RADY GMINY BUCZEK 

 

  W roku 2020 Rada Gminy Buczek swoją działalność prowadziła w niżej wymienionym 

składzie: 

Andrzej Zieliński – Przewodniczący Rady, 

Ryszard Rzepa – Wiceprzewodniczący Rady, 

Jan Jaksa, 

Wojciech Kłos – przewodniczący komisji rewizyjnej, 

Elżbieta Jędryka – przewodnicząca komisji oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, 

Mariusz Kowalczyk – przewodniczący komisji rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, 

Mirosław Krakowski, 
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Elżbieta Malinowska, 

Barbara Michalak, 

Wiktor Papuga, 

Mieczysław Pawlak – przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, 

Wioletta Pisarska – przewodnicząca komisji budżetu, finansów i infrastruktury, 

Kazimierz Ratajczyk, 

Andrzej Tobjański, 

Sławomir Walczak. 

 

 Rada Gminy Buczek powołana na Kadencję VIII w roku 2020 obradowała na 7 sesjach 

zwyczajnych. Łącznie podjęła 68 uchwał. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Buczek.  

 

Sesje Rady Gminy Buczek transmitowane są on-line, głosowania odbywają się zgodnie  

z obowiązującym prawem za pomocą urządzeń, które odnotowują głosowanie nad 

poszczególnymi punktami porządku przez każdego z radnych już w chwili głosowania. 

 

W roku 2020 działalność prowadziły Komisje: 

- komisja rewizyjna odbyła 4 posiedzenia, w tym 3 kontrole; 

- komisja oświaty, zdrowia i pomocy społecznej 1 posiedzenie, 

- komisja budżetu, finansów i infrastruktury 2 posiedzenia, 

- komisja rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 1 posiedzenie. 

Informacje o posiedzeniach komisji oraz protokoły z posiedzeń znajdują się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Buczek.  

 

 

 

REALIZACJA  PROGRAMÓW I STRATEGII  

 

1. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Gminny Program 

Przeciwdziałania  Narkomanii 2020 

 

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Buczek w 2020 r. pochłonęła 29.268,42zł     

W ramach zadania: działania profilaktyczne i edukacyjne wśród dzieci i młodzieży 

zorganizowano m.in. na widowisko integracyjne z udziałem dzieci i rodziców organizowane 

przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Organizowano zajęcia sportowe pozalekcyjne 

z elementami profilaktyki alkoholowej, w tym wyjazdy na rozgrywki sportowe. Celem zajęć 

było przede wszystkim kreowanie zdrowego, sportowego stylu życia wolnego od nałogów i 

uzależnień.  Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w 

szczególności z rodzin patologicznych. Zorganizowano m.in.: zimowiska i kolonie letnie, 

podczas których realizowany był program zawierający treści z zakresu profilaktyki 

antyalkoholowej i prozdrowotnej. W roku 2020 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych odbyła 2 posiedzenia w trakcie, których wykonywała zadania wynikające z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaopiniowała  2  

wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydając stosowną opinię w 

formie postanowienia. Rozpatrywała sprawy o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego. Zostały przeprowadzone badania przez biegłych sądowych (psycholog, 

psychiatra) oraz zostały złożone wnioski do Sądu o zobowiązanie leczenia odwykowego. 

Odbyło się 8 rozpraw sądowych        

 W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie 

poniesiono wydatków. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, ograniczenia, brak kontaktu z 

dziećmi większość zagadnień narkomanii zostało przeprowadzonych poprzez naukę zdalną. Pogadanki 

zawierały tematykę dotyczącą skutków zdrowotnych i konsekwencji prawnych zażywania środków 

psychoaktywnych, używek, różnego rodzaju narkotyków, skutki sięgania przez uczniów po dopalacze. 

• Realizowana była Kampania Plakatowa ,,Dopalacze", „To do Ciebie należy pierwszy krok”, „ABC 

sprzedawcy”. Materiały zostały przekazane do placówek szkół w Buczku i w Czestkowie, jak również 

zostały rozpropagowane po terenie gminy Buczek.   

• Treści prezentowane podczas realizacji zadań przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom, w tym 

przeciwdziałania narkomanii, które swym zasięgiem obejmowały dzieci, młodzież oraz rodziców, 

zawsze były nakierowane na wskazanie zagrożeń oraz pokazanie sposobów zapobiegania 

uzależnieniom. Treści te realizowane były podczas wyjazdów i zajęć na terenie gminy, w których 

uczestniczyli uczniowie z naszego terenu. 

 

 

2. Ochotnicze Straże Pożarne w Buczku 

W gminie Buczek funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Staży Pożarnej. Dwie jednostki 

– OSP Buczek i OSP Malenia są włączone Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

Wszystkie strażnice OSP są wyremontowane i służą strażakom a także  lokalnej społeczności. 

Wyposażenie pożarnicze OSP jest na wysokim poziomie i gwarantuje właściwą jakość 

działania w akcjach ratowniczych. Druhowie OSP aktywnie uczestniczą w działaniach 

ratowniczych, jednostki z KRSG wyjeżdżają ponad 50 razy rocznie do różnych zdarzeń (m.in.: 

pożary, wypadki komunikacyjne, usuwanie skutków zdarzeń atmosferycznych, lokalne 

podtopienia).  Ponadto nasi druhowie włączają się również w zabezpieczanie różnych imprez 

masowych organizowanych na terenie gminy i powiatu. Strażacy OSP systematycznie 

podnoszą swoje kwalifikacje, szkoląc się w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, wykorzystywania specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz obsługi 

posiadanych urządzeń. Dzięki zaangażowaniu naszych strażaków OSP z gminy Buczek należą 

do wiodących w powiecie łaskim.  

3. Współpraca Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi miała pozafinansowy 

charakter i przedstawiała się następująco: 

Współpraca Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w roku 2020 miała charakter poza finansowy i przedstawia się następująco: 
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1) konsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie roczny "Program współpracy Gminy Buczek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". 

Inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie nie miały miejsca z uwagi na trwającą pandemię COVID-19. 

 4. Dane dotyczące realizacji Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek za rok 2020  

1. Cele programu: 

1) Zapewnienie opieki nad bezdomnymi  zwierzętami z terenu Gminy Buczek; 

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt; 

3) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Buczek; 

4) Edukacja w zakresie ochrony zwierząt. 

 

2. Wykonawcy programu: 

1) Gmina Buczek; 

2) Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, 

Schronisko Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, 

Wojtyszki 18 

3. Cele programu określone w pkt 1 realizowane były poprzez: 

1. odławianie bezdomnych psów i innych zwierząt , a następnie dalszą opieka nad nimi i 

ich chipowanie i dalsza opieka nad nimi przed podmiot wskazany w pkt 2 ppkt 2; 

2. zgłaszanie do odłowienia i następnie do dalszego utrzymywania  przez hotel lub 

schronisko psów i kotów  bezpańskich zabranych z miejsc publicznych zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi, rannych w wypadkach drogowych, tych, które pokąsały 

człowieka, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt), a 

także tych, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt 

w szpitalu) utraciły właściciela;  

3. odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie 

będzie zadawał im cierpienia; 

4. całodobową  opiekę lekarsko weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych w trakcie  

wyłapywania, jak i zgłoszeń o wałęsających się zwierzętach bezdomnych,  

poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz odebranych w wyniku działań 

uprawnionych służb i instytucji a wynikających z realizowania zapisów ustawy o 

ochronie; 

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych 

6. prowadzenie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji odłowionych bezdomnych 

zwierząt, a także usypianie ślepych miotów przez podmiot wskazany w pkt 2 pkt 2; 

7.  dokarmianie kotów wolno żyjących poprzez przeprowadzenie akcji dokarmiania w 

razie zaobserwowania problemu; 
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8. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt za pośrednictwem strony internetowej 

Gminy www.buczek.org.pl oraz adopcji prowadzonej przez podmiot wymieniony w pkt 

2 ppkt 2; 

9. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez: 

1) nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe wynikające z 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek; 

2) edukowanie celem wyjaśnienia zasadności obowiązków oraz egzekwowanie w/w 

przepisów. 

Koszt realizacji w/w Programu za rok 2020 to 18128,57 zł. 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
 

Gmina Buczek w każdym roku podejmuje nowe działania mające na celu wzrost 

bezpieczeństwa. Do priorytetowych należy zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg 

gminnych, w tym celu dokonano się remontów i modernizacji dróg poprzez poszerzenie  

i nakładanie nakładek bitumicznych, wyrównywanie poboczy, uzupełnianie ubytków masą 

asfaltową jak również udrażnianie rowów i wycinanie krzaków przydrożnych.  

Ponadto Gmina nieustannie dąży do poprawy bezpieczeństwa pożarowego inwestując w zakup 

coraz to nowocześniejszego specjalistycznego sprzętu do ochrony przeciwpożarowej. Na 

bieżąco utrzymuje go w sprawności. W 2020 roku pozyskano dla OSP Malenia w formie 

użyczenia pojazd pożarniczy marki Mercedes z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi. Przyznano także dotacje dla OSP Buczek na zakup sprzętu pożarniczego 

oraz dla OSP Gucin na uregulowanie stanu prawnego użytkowanej nieruchomości. 

 

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Buczek współpracujemy na 

bieżąco z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, dotujemy także ich działalność. 

W roku 2020 udzielona została dotacja w kwocie 5000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala im. Jana 

Pawła II w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup i montaż lampy zabiegowej dla potrzeb 

szpitalnego oddziału ratunkowego. 

 

          ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 

            (...) Andrzej Szymczak  

 

 

 

 

 

http://www.buczek.org.pl/

