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24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie
W dniu 10 stycznia 2016r. cała Polska brała udział w 24 Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Bulkowo po raz piąty
przyłączyła się do szczytnej akcji. Tym razem „graliśmy” dla podtrzymania
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla
godnej opieki ludzi w podeszłym wieku.
Organizatorami byli Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz
Gminny Sztab WOŚP w Bulkowie na czele z radnym p. Mieczysławem
Józwiakiem. Uroczyste rozpoczęcie imprezy nastąpiło w hali sportowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie. Obecnością swoją
zaszczycili nas tego dnia Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Radny Powiatu
Płockiego Andrzej Kuliński oraz Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
Andrzej Krokowski wraz z radnymi oraz sołtysami.
Mimo niesprzyjającej aury, tradycyjnie mieszkańcy dopisali i chętnie wspierali zbiórki pieniężne. Niezwykłych
wrażeń i wysokich kwot dostarczyła licytacja, w której czynny udział wziął p. Starosta wraz z córką. W akcję
włączyło się 35-ciu wolontariuszy z terenu naszej gminy. Lokalne stowarzyszenia: „Nasza Przyszłość”
i Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne „Żurawianki” oraz szkoły przygotowały kiermasze, z których dochód został
przeznaczony na zbiórkę WOŚP.
Wydarzenie uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy, „Gość
Specjalny” oraz stoisko z grami i zabawami dla dzieci, które obsługiwała grupa młodzieży oraz osób dorosłych
z Gminnego Centrum Wolontariatu Gminy Bulkowo. Wszystkich zgromadzonych bawił zespół muzyczny AKORD
porywając do tańca uczestników finału. Tego dnia niezawodni okazali się druhowie OSP z terenu naszej gminy tradycyjnie strzegli bezpieczeństwa podczas imprezy. O godz. 20.00 poszybowało „Światełko do nieba”. Było to
„głośne” zwieńczenie tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy,
wszystkim mieszkańcom i sympatykom Gminy Bulkowo
składamy najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radosnych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół przy wielkanocnym stole.
Niechaj Czas Zmartwychwstania Pańskiego,
wraz z pierwszym tchnieniem wiosny
przyniesie same pozytywne emocje i nadzieję na dobrą przyszłość.
życzą
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
Andrzej Krokowski
wraz z radnymi

Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk
wraz z pracownikami
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p. Mieczysławowi
Józwiakowi,
koordynatorowi
Gminnego Sztabu WOŚP, całemu sztabowi, który wykazał
się
ogromnym
zapałem
i
zaangażowaniem
w przygotowaniach do tak wspaniałej imprezy oraz
mieszkańcom za niezawodne przybycie.

Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania należą się
wszystkim darczyńcom, sponsorom, wolontariuszom
oraz ludziom dobrej woli, dzięki którym na pomoc
najmłodszym i tym najstarszym pacjentom zostanie
przekazana niebagatelna kwota 16 953,37 zł. Szczególne
podziękowania składamy naszemu „kapelmistrzowi” -

„Szlachetna paczka”
Święta Bożego Narodzenia to dobry czas na
dzielenie się z innymi tym, co posiadamy. Właśnie ten cel
przyświecał uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bulkowie i Blichowie, Szkole Podstawowej w Nowych
Łubkach oraz pracownikom Urzędu Gminy Bulkowo
wraz z jednostki podległymi. Po raz kolejny wzięli oni
udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.

zaangażowały się w pakowanie i ozdabianie paczek.
Zebrano 25 dużych kartonów różnych produktów, które
w sobotę 12 grudnia odwiezione zostały do magazynu
w Płońsku. Osiem kartonów przygotowanych przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach trafiło
do magazynu w Płocku. Stamtąd zostały przekazane do
wybranych rodzin.
Mamy nadzieję, że podarunki umiliły święta i dały
dużo radości ludziom potrzebującym pomocy.

Uczniowie odpowiedzieli na apel organizatorów
i bardzo chętnie przynosili produkty spożywcze,
chemiczne oraz odzież. Pracownicy Urzędu Gminy oraz
jednostek podległych zakupili pościel, ręczniki, koc,
kołdrę. Dzieci, pod kierunkiem swoich wychowawców,

Informacja podatkowa
Stosownie do art. 67 a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 ), w przypadkach
określonych ważnym interesem podatnika lub interesem
publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika,
może umorzyć zaległości podatkowe, rozłożyć na raty,
odroczyć termin płatności lub umorzyć odsetki za
zwłokę. O tego rodzaju przesłance „uzasadnionego
ważnego interesu '' można mówić np. w razie znacznego
obniżenia zdolności płatniczych dłużnika, spowodowanych zdarzeniem losowym ( powódź, pożar, kradzież,
choroba, itp.)
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Latem 2015 roku rolnicy zgłaszali do Urzędu
Gminy wystąpienie szkód z powodu suszy. Komisja
powołana przez Wojewodę Mazowieckiego oszacowała
straty w terenie. Sporządzono
347 protokołów
oszacowania strat (w tym: 316 protokołów było powyżej
30 %). Sprawa klęski suszy w dniu 25.09.2015 roku była
jednym z tematów wspólnego posiedzenia Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, oraz
ds. Samorządu, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Socjalnych, Komisji ds. Budżetu, z udziałem
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

oraz pozostałych radnych. Uczestnicy posiedzenia
jednogłośnie (14 za) wypracowali wnioski w sprawie
pomocy osobom poszkodowanym w wyniku suszy
w postaci umorzenia podatku rolnego:
- odrzucać wnioski o umorzenie podatku z tytułu suszy
od osób, które nie posiadają protokołu suszowego, czyli
nie złożyli wniosku o oszacowanie szkód,
- umorzeń podatku dokonywać jedynie dla osób, które
posiadają protokół suszowy, ale nie otrzymały rekom-

pensaty finansowej z zewnątrz (straty poniżej 30 %).
Do każdego podania podchodzić w tym przypadku jednak
bardzo indywidualnie po rozważeniu wszystkich
okoliczności.
Należy podkreślić, że wnioski, które rolnicy złożyli
o umorzenie podatków lub odroczenie terminu płatności
oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych z powodu
suszy zostały rozpatrzone zgodnie z powyższymi
zasadami.

Zbiórka nakrętek w celu pomocy dzieciom
W dniu 20 stycznia 2016 roku na terenie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie zakończyła się
kolejna zbiórka plastikowych nakrętek. Uczniowie
i pracownicy szkół z terenu gminy , pracownicy Urzędu
Gminy, wszystkich jednostek oraz wielu mieszkańców
przez cały rok bardzo aktywnie angażowało się w tą
akcję.
W efekcie zebrano 1 470 kg nakrętek, co dało
kwotę 1 323,00 zł. Pieniądze zostaną przekazane na
dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla
potrzebujących dzieci z naszej gminy. Kolejny raz
mieszkańcy otworzyli swoje serca na potrzeby innych. za pomoc w sprzedaży nakrętek. Dziękujemy wszystkim
Słowa uznania kierujemy również do firmy EKO-MAZ za ten piękny i wzruszający gest.

Inwestycje
Gmina Bulkowo rozpoczęła Nowy Rok nowymi wnioskami o dofinansowanie
W styczniu 2016 r. Gmina Bulkowo złożyła trzy
wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.
Gmina Bulkowo złożyła wnioski dotyczące
przebudowy dróg gminnych pn.:
- "Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
poprzez przebudowę drogi gminnej numer 290426W
w miejscowości Osiek - etap 2". W ramach tej operacji
Gmina Bulkowo planuję dokończenie przebudowy drogi
w miejscowości Osiek o długości 0,585 km do granicy
z Gminą Naruszewo.
- "Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
poprzez przebudowę drogi gminnej numer 290430W
w relacji Nowe Łubki- Sochocino-Praga - etap 2".
W ramach tej operacji Gmina Bulkowo planuję
przebudowę odcinka drogi o długości 2,222 km relacji

Stare Łubki - Sochocino-Praga.
- "Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
poprzez przebudowę drogi gminnej numer 290420W
w relacji Nowy Podleck - Łętowo wraz z odcinkiem drogi
nr 290213W". W ramach tej operacji Gmina Bulkowo
planuje przebudowę drogi o długości 3,530 km w relacji
Nowy Podleck – Łętowo.
Jednym z priorytetów dla Wójta oraz Rady Gminy
jest rozwój Gminy Bulkowo poprzez przebudowę
i modernizację dróg. Takie działania przede wszystkim
poprawią standard życia mieszkańców, oraz zwiększą
bezpieczeństwo na drogach i mamy nadzieję, będą
bodźcem do rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.
Pomimo ograniczonych funduszy na drogi gminne
w tej
perspektywie
unijnej
(2014 - 2020)
nie
przepuszczamy żadnej okazji do sięgania po środki
zewnętrzne, ale konkurencja jest bardzo duża.

Projekty edukacyjne
Gmina Bulkowo złożyła następujące wnioski
o dofinasowanie:
Projekt nr 1 dla Szkół Podstawowych,
Działanie w ramach RPO WM 2014 – 2020,
10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna.
Tytuł projektu „Gmina Bulkowo stawia na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół
podstawowych”. Głównym celem projektu będzie
rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie

właściwych
postaw,
w
tym
kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy Bulkowo. W ramach
wsparcia uzupełniającego 8 nauczycieli zostanie
przeszkolonych z zasad wykorzystywania narzędzi
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) w pracy
na zajęciach z dziećmi. W projekcie uczestniczyć będą
uczniowie klas od 1 do 6. Na projekt składają się
następujące zadania: Utworzenie czterech pracowni TIK
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w czterech szkołach podstawowych z terenu gminy
Bulkowo, organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe u uczniów czterech bulkowskich
szkół
podstawowych,
wsparcie
psychologiczne
i przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej
w czterech szkołach podstawowych z terenu gminy
Bulkowo, indywidualizacja pracy z uczniem ze
specjalnymi trudnościami edukacyjnymi w czterech
bulkowskich szkołach podstawowych, podniesienie
kompetencji cyfrowych nauczycieli z zakresu
wykorzystania narzędzi TIK do prowadzenia zajęć.
W doposażonych w ramach projektu pracowniach
językowo-komputerowych będą prowadzone zajęcia
z języka
angielskiego
oraz
matematycznoinformatyczne. Do uczestników, w celu przeciwdziałania
zjawiskom przemocy i agresji rówieśniczej jak również
rozwoju kompetencji "miękkich", zostanie skierowane
wsparcie psychologiczne oraz zostaną zorganizowane
zajęcia sportowe – gry zespołowe. Planowany okres
realizacji projektu od 01-07-2016 r. do 30-06-2018 r.

Projekt nr 2 dla Gimnazjów,
Działanie w ramach RPO WM 2014 – 2020,
10.3 Doskonalenie zawodowe.
Tytuł projektu „Doradztwo edukacyjno – zawodowe
dla gimnazjalistów z gminy Bulkowo”. Projekt ten
pozwoli zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy
i określenie drogi zawodowej. Cel główny: Zwiększenie
orientacji uczniów bulkowskich klas gimnazjalnych na
oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej.
Cele szczegółowe to zwiększenie szans młodzieży
z terenów wiejskich na uczestnictwo w profesjonalnym
doradztwie pozwalającym na lepsze poznanie siebie
i swoich możliwości oraz wypracowanie kompleksowego
trzyletniego planu wsparcia młodzieży gimnazjalnej
w zakresie
doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Planowany okres realizacji projektu od 01-07-2016 r. do
30-06-2017 r.
Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie nowych
wniosków.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach
W dniu 30 czerwca 2015 r. Gmina Bulkowo
zakończyła realizację projektu pn. „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy
szkołach podstawowych na terenie gminy Bulkowo”
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W maju 2015 roku zrealizowano zadanie numer
2 projektu pn. dostosowanie pomieszczeń oraz zadanie
numer 3 – wyposażenie. W ramach tych dwóch zadań
pomieszczenia oddziałów przedszkolnych zostały
kompleksowo wyposażone m.in. w meble, pomoce
dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, wyposażenie
zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
sprzęt
ITC
(komputery, tablice interaktywne,
odtwarzacze CD i inne). Ponadto, w siedmiu oddziałach
przedszkolnych w czterech szkołach na terenie gminy
Bulkowo zmodernizowano toalety dostosowując je do
potrzeb dzieci. Wartość całkowita projektu 418 485,74
zł brutto, bez wkładu własnego z budżetu Gminy
Bulkowo.

Szkoła Podstawowa w Nowych Krubicach

Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach

Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Blichowie
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Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie

Informacje na temat programu "Rodzina 500 plus"
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej zostanie ustalone w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia
w Bulkowie informuje, iż będzie realizatorem ustawy złożenia wniosku i zostanie wypłacone z wyrównaniem
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa od dnia 1 kwietnia 2016 r. Dlatego też prosimy wszystkie
w wychowywaniu dzieci - tzw. Program "Rodzina 500 osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze
plus". Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ wypłata
świadczenia wychowawczego można będzie składać:
środków może nastąpić w ciągu nawet 3 miesięcy od
złożenia wniosku.
od 01 kwietnia 2016 roku
W przypadku złożenia wniosku w terminie po 01
osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bulkowie (pokój nr 5 parter), sala posiedzeń UG lipca 2016r., prawo do świadczenia wychowawczego
Bulkowo, drogą pocztową lub elektronicznie.
będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek
Druki wniosków i załączników będą udostępniane z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
w GOPS Bulkowo od dnia 01 kwietnia 2016 roku
Wnioski i załączniki do wniosku mogą być dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia
przyznawane będzie bez względu na osiągnięty dochód
składane drogą elektroniczną:
- za pomocą Platformy Informacyjno- Usługowej rodziny.
Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/, (jest nim jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie
- systemu teleinformatycznego udostępnionego przez w wieku do ukończenia 18 roku życia) przysługuje, jeżeli
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 800,00 zł.
pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE),
Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
- banków krajowych świadczących usługi drogą
elektroniczną spełniających wymogi określone kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł.
Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy
w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej
Biuletynu
Informacji
Publicznej
ministra okres trwający od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września
właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu 2017 r. ustala się na podstawie dochodu rodziny
osiągniętego w roku kalendarzowym 2014, z uwzglęz ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
Wymienione systemy umożliwią jedynie złożenie dnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu dochodu.
wniosku z ewentualnymi załącznikami oraz otrzymanie
Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata
przez wnioskodawcę Urzędowego Poświadczenia następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna
Odbioru (UPO) będącego potwierdzeniem złożenia faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.
wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania
W celu usprawnienia przepływu środków
administracyjnego odbędzie się drogą pisemną, czyli finansowych
wskazane
jest
posiadanie
przez
w postaci papierowej.
wnioskodawcę rachunku bankowego i wskazanie go
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w składanym wniosku.
wychowawczego zostanie złożony w terminie od 01
Więcej informacji: www.gopsbulkowo.pl
kwietnia do 30 czerwca 2016r. prawo do świadczenia

Szanowni Państwo,
Sołtysi Gminy Bulkowo
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności,
spełnienia zaplanowanych zamierzeń w życiu osobistym, zawodowym oraz nieustającej wytrwałości, ale
i satysfakcji z wypełniania powierzonych obowiązków sołeckich.
Pełniąc zaszczytną funkcję reprezentanta wsi należy posiadać niezwykłe umiejętności dostrzegania
problemów i trosk, z jakimi borykają się jej mieszkańcy.
Tym bardziej chylę czoło oraz składam wyrazy szacunku i wdzięczności dla pracy wykonywanej przez
Państwa na rzecz drugiego człowieka. Pracując bowiem rzetelnie oraz z pasją pomocy innym zawsze odnajdziecie
zrozumienie i uznanie w społeczeństwie.
Wierzę, że piastowanie urzędu sołtysa niesie ze sobą ogromne pokłady spełnienia i samorealizacji. Życzę
jednocześnie, by to święto było dla Państwa źródłem radości oraz poważania płynącego ze strony środowiska
lokalnego.
Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk
Bulkowo, 11 marca 2016r.
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Sport w gminie Bulkowo
I Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Klubu Sportowego Zjednoczeni Bulkowo
o Puchar Wójta Gminy Bulkowo - 11.02.2016 r.
Podczas ferii zimowych 2016 Klub Sportowy
„ZJEDNOCZENI” Bulkowo zorganizował I Turniej
Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy
Bulkowo.
Udział w rozgrywkach wzięło aż siedem drużyn:
Amazonki Bulkowo, Orlęta Baboszewo, Gimnazjum
Baboszewo, GKS Góra, Amazonki Bulkowo II, GKS
Góra II, UKS Jutrzenka Rogotwórsk.
Turniej rozegrany został w dwóch etapach,
w pierwszym faza grupowa, a następnie faza pucharowa.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna dziewcząt Orlęta
Baboszewo, które w finale pokonały 0-1 gospodarzy
turnieju Amazonki Bulkowo (2 miejsce). Strefę medalową
zamknęła drużyna Gimnazjum Baboszewo, która

w meczu o trzecie miejsce wygrała z GKS Góra II.
Najwięcej goli w turnieju strzeliła Dominika Rybacka
(6 goli) z drużyny Gimnazjum Baboszewo.

Sędzią głównym turnieju był Marcin Przedpełski.

II Turniej Tenisa Stołowego Klubu Sportowego Zjednoczeni Bulkowo
o Puchar Wójta Gminy Bulkowo - 06.02.2016 r.
W dniu 6 lutego 2016 r. odbył się II Turniej Tenisa stołowego - zdrowej,
sportowej
rywalizacji
oraz
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bulkowo. Uczestnicy propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, a Turniej
W kategorii „Szkoła Podstawowa” pierwsze
cieszył się liczną grupą zawodników (28). Rozgrywki miejsce zdobył Adam Mazurkiewicz, tuż za nim
sportowe miały na celu popularyzację gry w tenisa uplasował się Julian Graczyk, natomiast trzecie miejsce
zdobył Jakub Cybulski.
W kategorii „Gimnazjum” turniej wygrał
Arkadiusz Kusy, drugie miejsce zajął Damian Pesel,
natomiast trzecie miejsce „ugrał” Radosław Wilga.
Kategoria „Dorośli” cieszyła się najliczniejszą
aktywnością zawodników. Pierwsze miejsce po
niesamowitym meczu zajął Pan Wojciech Wachol, który
wygrał finałowy pojedynek wynikiem 3-2 z Marcinem
Przedpełskim (2 miejsce). Trzecie miejsce zdobył
Radosław
Brudziński,
który
reprezentował
pingpongistów z Nowej Góry (Gmina Staroźreby).
IV Turniej Piłki Siatkowej Klubu Sportowego Zjednoczeni Bulkowo
o Puchar Wójta Gminy Bulkowo 20.02.2016 r.
W dniu 20.02.2016 r. odbyła się IV edycja
Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Bulkowo. W rozgrywkach uczestniczyło sześć drużyn
w tym dwa zespoły gospodarzy. Pierwszy raz gościli
w Bulkowie: AZS Politechnika Warszawska filia
w Płocku, MVT Płock. Drużyna Volley Team Lelice na
czele z Mariuszem Sobczakiem (Mistrz Polski 1991 r. AZS Olsztyn) zawitała do Bulkowa po raz drugi,
natomiast Albatros Płock jako zwycięzca ubiegłorocznego Turnieju Piłki Siatkowej w Bulkowie oraz sąsiad
Zjednoczonych również nie pierwszy raz odwiedza
Bulkowo.
Turniej był bardzo długi, a z każdym meczem
emocje rosły coraz bardziej. Pierwsze miejsce zajęła
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młoda drużyna MVT Płock, a jej kapitan Sebastian
Rokicki został MVP Turnieju. Drugie miejsce zajęła
drużyna ALBATROS Płock, ubiegłoroczni zwycięzcy
turnieju piłki siatkowej w Bulkowie. Trzecie miejsce
zdobyła drużyna Volley Team Lelice, która w półfinale

pokonała 2:0 AZS Politechnikę Warszawską. IV Turniej
Piłki Siatkowej w Bulkowie pierwszy raz osiągnął tak
wysoki poziom sportowy oraz pierwszy raz gościł wiele

drużyn z regionu płockiego. Dla młodych drużyn
z Bulkowa ten turniej był niezwykłym doświadczeniem
sportowym.

Informacja dotycząca usunięcia i unieszkodliwiania azbestu w 2015 r.
W związku z zakończeniem realizacji zadania
w 2015 r., pn. ,,Program unieszkodliwiania odpadów
azbestowo-cementowych na terenie działania Związku
Gmin Regionu Płockiego” dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie informujemy, że z terenu gminy
Bulkowo usunięto i unieszkodliwiono 5640,28 m2
odpadów azbestowo-cementowych.
Głównym celem programu jest sukcesywna
eliminacja wyrobów zawierających azbest oraz ich
bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwianie.

Mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się eternitu mogą
składać stosowne wnioski w Urzędzie Gminy Bulkowo
pok.7. Ewentualne zapytania prosimy kierować do
Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo
– tel. 24 265 23 48 wew. 30
Osoby, u których w ramach projektu będzie
prowadzony demontaż wyrobów zawierających azbest
winny dokonać stosownego zgłoszenia wykonania robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Płocku.
Kserokopię zgłoszenia należy załączyć do wniosku.

Informacja
Wójt Gminy Bulkowo informuje o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach:
- programu 2016-0A-7 (modernizacja indywidualnych kotłowni)
- oraz programu 2016-0A-8 (zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż pomp ciepła, zakup i montaż
instalacji fotowoltaicznej)
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne
Termin naboru: od 04.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku
posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Prace wykonane przez Gospodarkę Komunalną
Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy
Bulkowo w okresie jesiennym dokonała przeglądu
budynków zasobu gminnego celem wykonania
niezbędnych prac remontowych na czas zimy.
Wymieniono 14 szt. okien w budynkach komunalnych:
w dawnym dworku w Bulkowie – 3 szt., w budynku po
byłej szkole w Nowych Łubkach – 5 szt., w budynku
mieszkalnym w Daniszewie – 6 szt. Wykonano
niezbędne prace celem naprawy pokrycia dachowego
w budynkach dawnej szkoły w Nadułkach, tj. pokryto
część dachu papą termozgrzewalną, naprawiono
i uszczelniono elementy obróbki dachowej. W budynku
byłej szkoły w Nowych Łubkach podłączono instalację
kanalizacyjną do jednego z mieszkań komunalnych, które
do tej pory nie posiadały sanitariatów, co było wysoce
uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych. W roku 2016
prace w pozostałych lokalach będą kontynuowane.
We wszystkich budynkach komunalnych jak
i pozostałych
budynkach
gminnych dokonano
oczyszczenia rynien dachowych. W miesiącu grudniu
dokonano również przeglądu instalacji c.o. w budynkach
gminnych. Prac remontowych wymagała instalacja
w ZSO w Bulkowie gdzie wymieniono m. in. 12 sztuk
uszkodzonych zaworów.

Przygotowano także dwa pomieszczenia w budynku
szkoły we Włókach, w których dyżur pełnią radcy prawni
i adwokaci świadcząc nieodpłatną pomoc prawną dla
mieszkańców Gminy Bulkowo.
Pracownicy Gospodarki Komunalnej wykonali dwie
inwestycje o nazwie „Odcinek sieci wodociągowej
w miejscowości Bulkowo - Kolonia, gm. Bulkowo” dla
nowo powstałych działek wzdłuż drogi powiatowej
w kierunku Blichowa (teren po wadze buraczanej),
długość odcinka to 300 m oraz „Budowa sieci
wodociągowej w ulicy Zachodniej w miejscowości
Bulkowo-Kolonia, gm. Bulkowo” o długości 166,5m.
Łączna wartość inwestycji to 20 572,44 zł.
Ponadto przy pomocy pracowników Gospodarki
Komunalnej:
- założono lub zregenerowano 16 szt. zasuw,
- założono nowe lub wymieniono 73 szt. wodomierzy,
- wymieniono 11szt. hydrantów,
- założono 32 szt. przepustów,
- zebrano pobocza na długości 13 km,
- zebrano pobocza oraz okopano rowami na długości 8 km,
- wycięto krzaki przy drogach na długości 11 km,
- zbierano śmieci przy drogach na odcinku o łącznej
długości 42 km.
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Informacje dla mieszkańców
Terminy wywozu odpadów komunalnych w 2016 r.

Psycholog oraz Terapeuta
ds. uzależnień służą pomocą
mieszkańcom Gminy Bulkowo
W 2016 roku w Urzędzie Gminy
Bulkowo, jak w minionych latach
funkcjonuje
Punkt
Poradnictwa
Psychologicznego dla rodziny oraz
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień,
finansowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bukowo.
Wszystkich mieszkańców z terenu
Gminy Bulkowo zainteresowanych
uzyskaniem bezpłatnej porady oraz
pomocy prosimy o wcześniejszy
kontakt z pracownikami GOPS
Bulkowo pod numer tel. 24 265 20 13
wew. 13.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Gminy
Informujemy że w Urzędzie Gminy Bulkowo konsumentów, występowania do przedsiębiorców
również w 2016 roku pełni dyżury Powiatowy Rzecznik w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
Konsumentów. Dyżury pełnione są w każdy ostatni współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami
czwartek miesiąca w godzinach 14.00-16.00, pok. nr 13. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami
Mieszkańcy gminy mogą uzyskać wsparcie Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
w zakresie: bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego wykonywania innych zadań określonych w ustawie lub
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów przepisach odrębnych.
Punkt darmowej pomocy prawnej we Włókach
W 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje spoczywających na niej obowiązkach;
system darmowej pomocy prawnej. Na terenie Gminy - wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
Bulkowo Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje problemu prawnego;
się we Włókach w budynku Szkoły Podstawowej, Włóki - pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie
16 i funkcjonuje w okresie od 01.01.2016 r. do dnia niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
31.12.2016 r. poniedziałek- piątek od godz. 9.00 do godz. procesowych
w
toczącym
się
postępowaniu
13.00.
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) postępowaniu sądowo-administracyjnym;
otrzymają:
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
- osoby, które ukończyły 65 lat,
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje
- kombatanci,
w zakresie:
- weterani,
- prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa
żywiołową lub awarią techniczną.
administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
Pomoc prawna będzie polegała na:
prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub
działalności gospodarczej.
Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13, e-mail: gmina@bulkowo.pl
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