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Zbliżające się święta i kończący się rok jest okazją do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych.
Życzę wszystkim mieszkańcom zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w 2018 r.
Wracając do budżetu 2017 i planowanego 2018 rok, chcę Państwa poinformować, że ostatnie lata w
inwestycjach przyniosły nam za 2014, 2015, 2016 rok V miejsce w woj. łódzkim. Jest to ogromny sukces
bo pokonały nas tylko gminy bardzo bogate : Kleszczów, Rząśnia, Sulmierzyce i Daszyna. Są to
najbogatsze gminy w Polsce, a gmina Buczek zajmuje w bogactwie dopiero 486 miejsce, chociaż w
terenie mówi się, że Gmina Buczek jest bogatą gminą. W rzeczywistości jest inaczej. Naszym bogactwem
jest pracowitość oraz skuteczne pozyskiwanie środków z zewnątrz z takich źródeł jak: Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Sportu, Dolina Rzeki Grabi, Urząd Marszałkowski. W
kończącym się roku wykonaliśmy inwestycję uznaną za największą w historii inwestycji, jak do tej pory w
gminie Buczek. Hala Sportowa, która kosztowała ok. 4,4 mln złotych brutto, netto 3,5 mln z czego ok. 1
mln pozyskanych środków. Z hali jesteśmy bardzo zadowoleni, a szczególnie zadowolone są dzieci z
naszej Gminy . Budowaliśmy drogi: ul. Szadek za ok. 800 000 złotych z czego kwota 300 000 złotych
pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego, kanalizacja ul. Wygwizdów i Pieńki ok. 670 000 złotych. Dotacje
na przydomowe oczyszczalnie ścieków: 80 000 złotych dla mieszkańców. Zakończyliśmy rekultywację
wysypiska odpadów za 250 000 złotych, w tym pozyskanych 140 000 złotych. Otrzymaliśmy też 720 000
złotych na utworzenie i utrzymanie dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych. Mając 120 miejsc
przedszkolnych możemy się pochwalić, iż wszystkie dzieci ubiegające się o przyjęcie do Gminnego
Przedszkola zostały przyjęte.
Rok 2018 chcemy zacząć od budowy targowiska stałego koło Urzędu Gminy, gdzie oprócz dwóch sklepów,
stoisk targowych, kostki granitowej zamierzamy zainstalować tężnię w postaci truskawki, gdzie
mieszkańcy będę mogli wdychać solankę jak w kurortach uzdrowiskowych. Na tę inwestycję otrzymaliśmy
ok. 680 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego.
Kolejną inwestycją, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu
PROW jest budowa drogi gminnej Malenia-Grzeszyn wraz z przebudową mostu w Grzeszynie,
dofinansowanie wyniesie ok. 1 700 000, a gminne środki to 1/3 pozyskanych funduszy tj. ok. 800 000
złotych.
Ponadto 385 000 złotych dotacji otrzymaliśmy na wymianę wodomierzy, wszyscy mieszkańcy otrzymają
nowe wodomierze elektroniczne i od dnia zainstalowania pracownik Urzędu Gminy nie będzie musiał
wchodzić na posesję w celu odczytania stanu licznika będzie to dużym ulepszeniem tej usługi. Następnym
ważnym wyzwaniem będzie ponowne wystąpienie do RPO o zainstalowanie 110 000 ogniw
fotowoltaicznych za ok. 3 000 000 złotych. Mam nadzieję, że gmina otrzyma to dofinansowanie i
mieszkańcy będą mieli zainstalowane ogniwa w 2018 roku. Planowana jest rozbudowa OSP Woli
Buczkowskiej, na którą otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego z programu PROW ok. 350 000 złotych.
Od stycznia obniżamy ceny działek na nowym osiedlu pod lasem, aby sprzedać je i wybudować drogi z
chodnikami. Chcielibyśmy stworzyć jak najlepsze warunki dla przyszłych mieszkańców tego osiedla.
Planujemy jeszcze z rezerw, które mam nadzieję, że wystąpią budowę nowych nakładek asfaltowych w
Luciejowie, Woli Bachorskiej, Czestkowie F oraz w Kowalewie i Petronelowie.
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