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Oficjalne oddanie do użytku drogi powiatowej w Krubicach Starych
nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice” na odcinku 1,166
km zostało sfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz Samorządu Powiatu
Płockiego. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych wyniosło 150 000, 00 zł i pozyskała je
Gmina Bulkowo, zaś wkład Powiatu Płockiego to 494
005,49 zł. Gmina Bulkowo pokryła również koszty
związane z usługą inspektora nadzoru oraz dokumentacją
projektowo-kosztorysową. Całkowita wartość inwestycji
to 645 933,02 zł.
W dniu 6 grudnia 2017 r. droga powiatowa
w Krubicach Starych została oficjalnie oddana do
użytku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Wójt
Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz ze Starostą
Płockim Mariuszem Bieńkiem, Przewodniczącym Rady
Powiatu Płockiego Lechem Dąbrowskim, Członkiem
Zarządu Powiatu Płockiego Stefanem Jakubowskim,
Radnym Powiatu Płockiego Andrzejem Kulińskim,
Wiceprzewodniczącym
Rady
Gminy
Bulkowo
Jarosławem Matuszewskim, Radnymi Gminy Bulkowo
Ryszardem Marciniakiem i Bogdanem Matczakiem,
Dzięki wspólnemu porozumieniu i współpracy udało
Sołtysem wsi Krubice Stare Jerzym Padzikiem oraz
się
gruntownie
zmodernizować odcinek drogi, na który
przedstawicielem Wykonawcy zadania - Firmy PHU
mieszkańcy czekali od lat. Po takim sukcesie pora na
„PRIMA” Marcinem Głuchowskim.
Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej kolejne inwestycje w infrastrukturę powiatową!

Informacja dotycząca usunięcia drzew w pasach drogowych
W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców
w sprawie trwającej wiele miesięcy procedurze uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew w pasach drogowych,
których właścicielem jest Zarząd Dróg Powiatowych
w Płocku informujemy, że wydanie decyzji w sprawie
usunięcia drzew i krzewów z pasa drogowego drogi
powiatowej może nastąpić tylko na wniosek Zarządu
Dróg
Powiatowych
w
Płocku.
Terminem
rozpoczynającym postępowanie w Urzędzie Gminy jest
moment złożenia wniosku przez właściwą instytucję,
a nie chwila złożenia pisma przez mieszkańca w bazie
w Bodzanowie lub w siedzibie Zarządu Dróg
Powiatowych w Płocku.
Ponadto składany do Urzędu Gminy wniosek
z reguły posiada jedynie dane określone w ustawie
o ochronie przyrody potrzebne do wydania zezwolenia,
nie jest natomiast załączane podanie mieszkańca. Urząd
Gminy nie ma również żadnego wpływu na to, jak długo
trwa przekazanie wniosku o usunięcie drzew przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku od momentu
złożenia pisma w tej sprawie przez mieszkańca.
Procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzew
w pasach drogowych dróg publicznych związana jest
z koniecznością wykonania oględzin w terenie, jak
również wysłania projektów decyzji w celu uzgodnień
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do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie. Organ ten ma prawo w ciągu 30 dni od
daty doręczenia na wypowiedzenie się co do projektu
decyzji. Po uzyskaniu uzgodnienia niezwłocznie, zgodnie
z Kodeksem Postępowania Administracyjnego wydawana
jest decyzja. Łącznie ustawodawca przewidział czas na
uzyskanie decyzji w ciągu 60 dni. To po stronie Urzędu
Gminy termin ten zawsze jest dotrzymywany
a pozwolenia są przesyłane bez zbędnej zwłoki, nawet
wcześniej. Następnie decyzja jest wysyłana na adres
wnioskodawcy, czyli
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku i na tym kończy się udział Gminy w tej
procedurze. Dalsze etapy związane z usunięciem drzew są
w kompetencji ZDP, na które Urząd Gminy nie ma
wpływu.
Warto również podkreślić, że organ wydający
zezwolenie musi wziąć pod uwagę ustawę o ochronie
przyrody, która stanowi, że przyrodę należy chronić.
Zadrzewienia i zakrzewienia są dobrem społeczeństwa,
organ musi zawsze rozważyć słuszność wydania
zezwolenia, nie zawsze jest to decyzja pozytywna.
Drzewa zdrowe rosnące w pasach drogowych po
zewnętrznej stronie nie stwarzające bezpośredniego
zagrożenia m. in. chronią przed wiatrem oraz erozją gleb.

Otwarcie Pracowni Orange w Bulkowie
W dniu 31 stycznia o godz. 12.00 odbyło się
oficjalne otwarcie Pracowni Orange w Bulkowie.
Ta wyjątkowa okoliczność zgromadziła Mieszkańców,
Sympatyków oraz Przyjaciół Bulkowa w wieku
od 2 do 80 lat!

Była to wspaniała okazja do podziękowań za jej
powstanie w Gminnej Bibliotece Publicznej. Inauguracji
i przecięcia wstęgi dokonali: Gabriel Graczyk Wójt
Gminy Bulkowo, Józef Mańkowski Przewodniczący
Koła Seniorów, Natalia Maćkiewicz Dyrektor GBP,
przedstawicielka dzieci Wiktoria Ciecierska oraz
reprezentantka młodzieży Karolina Borzewska.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Bulkowo, który
złożył wyrazy wdzięczności za wspólny sukces
powstania w Bulkowie Pracowni oraz na ręce Dyrektor
Biblioteki wręczył kwiaty. Podziękowania oraz książkę
złożyła delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Blichowie. Po przedstawieniu w wykonaniu dzieci
z klasy I B pod opieką Beaty Plebaniak goście zostali
zaproszeni do zwiedzania Pracowni oraz robienia
pamiątkowych zdjęć na specjalnie przygotowanej
„orange ściance”.
W następnej kolejności została przedstawiona
prezentacja przygotowana przez Natalię Maćkiewiczliderkę projektu, która przedstawiła drogę od powstania
pomysłu „Pracownia Orange Sercem Naszej Gminy”,

napisania wniosku, poprzez plebiscyt internetowy,
ogłoszenie wyników, następnie remonty, aż do złożenia
robota Lofi. Podziękowania w formie dyplomów za
całokształt dotychczasowej współpracy przyczyniającej
się do utworzenia Pracowni Orange w Bulkowie,
otrzymali Wójt Gminy Bulkowo, Dyrektorzy Szkół,
przedstawiciele seniorów oraz dzieci i młodzieży.

W dalszej kolejności goście zostali zaproszeni na
ogromny tort oraz wspólne świętowanie. To niesamowite,
jak wiele można osiągnąć, jeśli mamy wsparcie osób,
które potrafią mobilizować się obierając wspólny cel!
Wyrazy wdzięczności za społeczną postawę oraz
wspaniałe zaangażowanie kierujemy do wszystkich
mieszkańców, przyjaciół i sympatyków naszej Gminy,
którzy przyczynili się do wygranej. W sposób szczególny
składamy
podziękowania
bibliotecznej
Grupie
Inicjatywnej za pomysł oraz pracownikom Gospodarki
Komunalnej za prace remontowe, które zostały wykonane
w Pracowni.
To był wyjątkowy dzień dla społeczności Bulkowa.
Pracownia Orange w Bulkowie to przede wszystkim
nowoczesna przestrzeń w bibliotece, która została
zmodernizowana oraz wyposażona w sprzęt oraz dostęp
do Internetu o wartości prawie 30 000,00 zł. Jedyna tego
typu w powiecie!

Projekt pt.: „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”
Z dniem 01.03.2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku rozpoczęło realizację projektu pt.
„Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży
w powiecie płockim” na podstawie umowy nr
RPMA.09.02.01-14-8820/17-00 z dnia 10.01.2018 r.
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania
9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.
Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płocku.

Partner projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bulkowie.
Okres realizacji projektu: od dnia 01.03.2018 r. do dnia
28.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 365 775,00 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 312
975,00 zł.
Cel główny projektu: Projekt zakłada wsparcie
osób przebywających w pieczy zastępczej, doskonalenie
osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kształcenie
kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących
rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek
opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, wsparcie
rodzin mających problemy opiekuńczo - wychowawcze
oraz wsparcie służb społecznych. Celem głównym
projektu jest zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji
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usług na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących na
terenie powiatu płockiego oraz przeciwdziałanie
umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej.
Cele szczegółowe projektu: zwiększenie dostępu
do
usług
środowiskowych,
wsparcie
rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze,
wzmocnienie roli i funkcji rodzin poprzez rozwinięcie
umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, podniesienie
wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad
dziećmi/młodzieżą kandydatów na rodziny zastępcze,
prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów
opiekuńczo wychowawczych oraz doskonalenie osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, podniesienie
wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb społecznych,
przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy
zastępczej poprzez organizowanie działań
prewencyjnych,
zwiększenie
umiejętności
społecznej
i
zawodowej
wychowanków,
zwiększenie szans powrotu dziecka do rodziny
naturalnej, wzmocnienie rodzin zastępczych.
Zadania zaplanowane do realizacji
w projekcie:
1. Wsparcie rodzin, w tym: spotkania
psychologa z rodzicami wykazującymi problemy
opiekuńczo - wychowawcze, szkolenie dla
kandydatów na rodziny wspierające, wyjazd
edukacyjno - integracyjny dla rodzin objętych
asystą rodzinną. Zadanie będzie realizowane na
rzecz mieszkańców Gminy Bulkowo przy
współpracy Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Bulkowie.
2. Wsparcie pieczy zastępczej, w tym: trening
kompetencji i umiejętności dla wychowanków
przebywających w pieczy zastępczej, trening
rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób
sprawujących pieczę zastępczą, szkolenie dla
prowadzących
rodzinne
domy
dziecka
i dyrektorów
placówek
opiekuńczowychowawczych,
rodzin
zawodowych,
indywidualne
poradnictwo
dla
rodzin

zastępczych,
mentoring
dla
wychowanków
przebywających w pieczy zastępczej, piknik rodzinnointegracyjny, szkolenie z dialogu motywacyjnego dla
wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz
sprawujących pieczę zastępczą.
3. Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych
form pieczy zastępczej, w tym szkolenie dla kandydatów
na rodziny zastępcze.
4. Wsparcie służb społecznych, w tym: szkolenie dla
przedstawicieli służb społecznych pracujących z rodziną,
konferencja
pn.
„Umiejętności
komunikacji
interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem”, grupa
wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych
pracujących z rodziną.

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
27 945,66 zł. Warto przypomnieć, że w roku
2015 zebraliśmy 15 898,97 zł, w 2016 - 16
953,37 zł, a w 2017 - 22 007,03 zł. Biorąc pod
uwagę, że naszą gminę zamieszkuje 5 689
mieszkańców jest to wynik naprawdę
imponujący. Średnia na jednego mieszkańca
wyniosła około 4,91 zł.
Finał WOŚP na terenie naszej gminy
organizowany był już szesnaście razy. Z kolei po
raz szósty Gmina Bulkowa włączyła się w jego
organizację wraz z Gminnym Sztabem WOŚP,
natomiast od dwóch lat gramy jako samodzielny
Sztab WOŚP przy Urzędzie Gminy Bulkowo.
Podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
W tym roku zbieraliśmy pieniądze „dla wyrównania
Pomocy w Gminie Bulkowo udało się zebrać dokładnie szans w leczeniu noworodków”. 14 stycznia od wczesnych
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godzin porannych mogliśmy dostrzec na terenie naszej
gminy aż 40-tu wolontariuszy z charakterystycznymi
puszkami z serduszkiem, natomiast o godzinie 15.00
oficjalnego rozpoczęcia dokonali Dyrektor SP
w Bulkowie Marta Szumska oraz Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk. Głos zabrał również Radny Powiatu
Płockiego Andrzej Kuliński. Nie sposób wymienić
wszystkich atrakcji tego dnia. Przyciągnęły one ogromną
liczbę mieszkańców. Były to m. in. występy: dzieci
i młodzieży ze wszystkich szkół naszej gminy, zespołu
tanecznego z Bodzanowa, wokalne naszych lokalnych
gwiazd, czy pokaz fitness w wykonaniu grupy dorosłych
„Orzeł team”. Wiele emocji przyniosły licytacje, podczas

których pod młotek poszły bardzo ciekawe i często
wartościowe gadżety. Na zakończenie wszystkich
zgromadzonych do wspólnej zabawy porwał zespół
„HELYOS”, a tuż po godzinie 20 byliśmy świadkami
pięknego pokazu sztucznych ogni tzw. „Światełka do
nieba”.
Chcielibyśmy
serdecznie
podziękować
koordynatorom Gminnego Sztabu WOŚP Mieczysławowi
Józwiakowi,
Beacie
Juraczko,
Bogusławowi
Żuchowskiemu,
Marzennie
Orłowskiej,
Radnym
i Sołtysom,
a
przede
wszystkim
darczyńcom
i wolontariuszom bez których nie udałby się 26 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

E-wnioski, czyli dopłaty bezpośrednie 2018 przez internet

Zapowiedź modernizacji drogi powiatowej Bulkowo-Kobylniki
Droga powiatowa nr 2951W, bo o niej mowa, była Gminy Bulkowo i jak oceniają niektórzy radni powiatowi
w złym stanie już w latach 90 – tych XX w. Przez ponad - także w powiecie.
20 lat nie została gruntownie przebudowana, czy nawet
Przez te wszystkie lata mieszkańcy Gminy
dostatecznie wyremontowana. Coroczne łatanie po Bulkowo, a ostatnio przede wszystkim Wójt Gminy
okresie zimowym przynosiło tylko krótkotrwały rezultat. Bulkowo Gabriel Graczyk, Radni Powiatowi, Radni
Sytuacja na tym odcinku ciągu komunikacyjnego Gminni oraz Sołtysi zabiegali o jej modernizację. Prośby,
pogarszała się z roku na rok. Setki dziur, wyboje, wyrwy, apele czy interpelacje bardzo długo zostawały bez
załamania asfaltu, dziurawe i zaniżone pobocze, a także pozytywnej odpowiedzi. Jednak, jak się czasami
zalegająca woda z powodu zarośniętych, niedrożnych górnolotnie mówi, nadzieja umiera ostatnia. W piątek
rowów powoduje, że podróż drogą powiatową relacji 2 lutego
2018
roku
Marszałek
Województwa
Bulkowo – Kobylniki jest karkołomna i bardzo Mazowieckiego oraz Starosta Płocki podpisali umowę,
niebezpieczna,
szczególnie
w
niesprzyjających zgodnie z którą droga powiatowa o nr 2951W Bulkowo –
warunkach pogodowych. Jest to jedna z najgorszych Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostanie
dróg, jeśli chodzi o stan nawierzchni asfaltowej na terenie przebudowana na odcinku 9,5 km. Koszt przebudowy
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wyniesie około 7 mln złotych z czego 4,2 mln pokryje
Samorząd Województwa Mazowieckiego, pozostałą
kwotę Starostwo Powiatowe w Płocku. Cała inwestycja
musi zostać wykonana i rozliczona do końca czerwca
2019 roku.
Każdy kierowca, który podróżuje tą drogą jest
narażony na wiele niebezpieczeństw, boi się o swój
samochód, ale już niedługo drogowy koszmar zniknie.

Będziemy mogli cieszyć się nową nawierzchnią.
Dziękujemy Staroście i Radnym Powiatowym za
uwzględnienie
naszych
twardych
argumentów
i zrozumienie potrzeb mieszkańców gminy Bulkowo,
i nie tylko, w dążeniu do podróżowania po bezpiecznym
i w pełni przejezdnym niezależnie od warunków
pogodowych odcinku drogi, który jest elementem bardzo
ważnego ciągu komunikacyjnego.

Zadania oświatowe w Gminie Bulkowo
Na terenie naszej gminy funkcjonują 4 szkoły
podstawowe
z
oddziałami
przedszkolnymi
w miejscowościach: Bulkowo, Blichowo, Nowe Łubki
i Nowe Krubice oraz trzy punkty przedszkolne
w Blichowie, we Włókach i w Worowicach. W wyniku
zmiany ustroju szkolnego z dniem 01.09.2017 r. przestały
istnieć Zespoły Szkół Ogólnokształcących w Blichowie
i Bulkowie, które z mocy prawa stały się ośmioletnimi
szkołami podstawowymi z klasą drugą i trzecią
gimnazjum. Łącznie do 4 szkół uczęszcza 516 uczniów,
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
realizuje 46 uczniów, a wychowaniem przedszkolnym
w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych
objętych jest 86 dzieci.
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest
zapewnienie
właściwych
warunków
kształcenia,
wychowania i opieki w prowadzonych przez nią
placówkach oświatowych.
Funkcjonująca w naszej
gminie sieć szkół i oddziałów przedszkolnych zapewnia
dobre warunki do realizacji zadań oświatowych.
Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest
część oświatowa subwencji ogólnej, a także dotacje
celowe przyznawane z budżetu państwa na realizację
ściśle określonych zadań. Ponieważ subwencja oświatowa
nie pokrywa wydatków na zadania oświatowe, corocznie
dokładamy środki własne do utrzymania szkół, a ponadto
w związku ze zmianami programowymi i prawnymi wiele
zadań musimy na bieżąco dostosowywać do
obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania
gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów
oświatowych. Pociąga to kolejne własne środki
finansowe. Staramy się pozyskiwać środki ze wszystkich
możliwych źródeł, m.in. z dotacji.
Aby uzyskać dotację z budżetu państwa na
określone zadanie wymagany jest wkład własny gminy.
W roku 2017 pozyskaliśmy środki na niżej wymienione
zadania:
1.
Dofinasowanie zakupu nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek
szkolnych w ramach realizacji programu pod nazwą
„Narodowy
Program
Rozwoju
Czytelnictwa”
w wysokości 19 400,00 zł przy udziale środków własnych
w wysokości 5 040,69 zł.
2.
Dofinansowanie
do
zakupu
pomocy
dydaktycznych w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna Tablica”
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w wysokości 55 700,00 zł przy udziale środków własnych
w wysokości 14 200,00 zł.
3.
Wyposażenie w szkołach gabinetów profilaktyki
zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną według
wykazu zgodnie z obowiązującymi przepisami
w wysokości 25 888,80 zł. Finansowy wkład własny nie
był wymagany, ale gmina musiała zapewnić środki na
adaptację pomieszczeń w szkołach z przeznaczeniem na
gabinety profilaktyki zdrowotnej.
Łącznie z dotacji pozyskaliśmy środki w wysokości
100 988,80 zł przy udziale środków własnych
w wysokości 19 240,69 zł. Dzięki powyższym
działaniom wszystkie szkoły wzbogaciły zbiory
biblioteczne w nowości wydawnicze oraz uatrakcyjniły
bazę dydaktyczną w zestawy interaktywne z projektorem
ultrakrótkoogniskowym.
Ponadto w 2017 r. otrzymaliśmy dotację celową na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w wysokości 74 548,70 zł oraz
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego w wysokości 122 212,92 zł przy udziale
środków własnych w wysokości 595 550,74 zł.
Chcąc dać jak najlepsze możliwości rozwoju
naszym uczniom, w ramach Poddziałania 10.1.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020 złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie pn. „Edukacja poza klasą – rozwijanie
kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych
Gminy Bulkowo”. Jeżeli konkurs rozstrzygnie się
pozytywnie pozyskamy środki w wysokości 398 762,50 zł
przy wkładzie własnym 20 987,50 zł, które w całości
trafią do szkół na wzbogacenie oferty edukacyjnej.
Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej wypłacane są stypendia i zasiłki szkolne.
W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 242
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy. Na
ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 76 660,00 zł,
w tym środki własne w wysokości 18 025,00 zł otrzymana dotacja w wysokości 58 635,00 zł.
Wszyscy uczniowie spełniający wymagania
określone w art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 2, 3 i 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) mają zapewniony
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. Mając na
uwadze dobro ucznia zapewniamy również bezpłatny
transport i opiekę w czasie przewozu w przypadkach,
w których nie ma takiego obowiązku, rozpatrując każdy

przypadek indywidualnie, szczególnie w odniesieniu do
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i uczniów
kl. I-IV. W 2017 r. koszt dowozu uczniów do szkół
wyniósł 395 024,00 zł.
Dostrzegamy i wspieramy osiągnięcia uczniów
i nauczycieli oraz dobre praktyki w gminnej oświacie,
dlatego też od kilku już lat najlepsi absolwenci
gimnazjów, podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego, otrzymują „Nagrody Wójta”.
W celu motywacyjnego wspierania wszechstronnego rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy, został
utworzony w 2011 r. Gminny Program Stypendialny,
który realizowany jest w formie Stypendiów Wójta
Gminy. W roku budżetowym 2017 uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów, osiągającym wysokie oceny
w nauce przyznane zostały po raz kolejny takie stypendia.
Stypendium otrzymało łącznie 39 uczniów w tym 25
uczniów szkół podstawowych i 14 uczniów gimnazjów na
łączną kwotę 5 850,00 zł. Warto podkreślić, że program
spełnił swoje założenia ponieważ odnosząc się do
pierwszego wręczenia stypendiów w 2012 roku liczba
stypendystów uległa podwojeniu.
Staramy się również, aby uczniowie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieli zapewnioną
odpowiednią pomoc na terenie szkoły. Uczniowie,
wymagający szczególnej opieki, mają także wsparcie ze
strony dodatkowo zatrudnionej osoby w charakterze
pomocy nauczyciela bądź nauczyciela wspomagającego.
W każdej szkole zatrudniony jest logopeda a w szkole
w Bulkowie i Blichowie – pedagog. Wciąż rosnąca liczba
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
pociąga za sobą dodatkowe obowiązki i zadania.
Podsumowując, ogólnie bilans finansowy

dotyczący zadań oświatowych ubiegłego, 2017 roku
wygląda następująco: Suma wszystkich kosztów
funkcjonowania oświaty – 8 269 952,84 zł, w tym:
- subwencja oświatowa otrzymana przez Gminę Bulkowo
ze środków Budżetu Państwa w wysokości 5 019 332,00
zł.,
- otrzymane dotacje celowe na realizację zadań w
oświacie oraz inne dochody w wysokości 439 364,96 zł.,
- środki własne przeznaczone przez Gminę Bulkowo na
prawidłowe funkcjonowanie oświaty 2 811 273,88 zł.
Wspomniane środki własne gminy są przeznaczane
m.in. na koszty ogrzania i utrzymania placówek,
organizacji dowozów, pomocy dydaktycznych, godzin
dodatkowych itp. Wymieniona wyżej kwota 2 811 273,88
zł stanowiła 56,55 procent wszystkich dochodów
własnych Gminy Bulkowo.
Powyższym zestawieniem finansowym chcemy
również Państwu uświadomić, że przy takim
zaangażowaniu środków własnych w zadania oświatowe,
na inne zadania własne gminy jak chociażby budowa
dróg, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, oświetlenie,
pomoc społeczna i wiele innych zostają odpowiednio
fundusze w wysokości niespełna 44 procent dochodów
własnych.
Pomimo wysokich kosztów utrzymania szkół,
wydatki na edukację traktujemy jako najbardziej
efektywną inwestycję, inwestycję w przyszłość.
Dziękujemy za wzorową współpracę dyrekcji wszystkich
szkół. Mamy świadomość jeszcze wielu potrzeb i staramy
się im sprostać na miarę możliwości budżetowych naszej
gminy. Staramy się szczególnie, aby we wszystkich
placówkach oświatowych wszystkie dzieci miały równe
szanse, bowiem dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe
życie.

Stypendia Wójta Gminy Bulkowo

W dniu 9 lutego 2018 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bulkowie odbyło się uroczyste
wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bulkowo.
Nagrodzeni zostali uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu naszej gminy.
„Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki”

– Benjamin Franklin, powyższy cytat
trafnie obrazuje spotkanie z najzdolniejszymi uczniami z Gminy Bulkowo.
Stypendia Wójta Gminy Bulkowo
otrzymali uczniowie, którzy w II
semestrze roku szkolnego 2016/2017
osiągnęli wybitne wyniki w nauce oraz
wzorowe zachowanie. Wójt Gminy
Bulkowo Gabriel
Graczyk wraz
z Przewodniczącym Rady Andrzejem
Krokowskim wręczyli stypendystom
listy gratulacyjne, stypendia - na które
gmina przeznaczyła łącznie 4 050,00 zł
oraz obowiązkową lekturę każdego
Polaka - „Małą księgę patrioty”
(z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę). Tegoroczna uroczystość odbyła się już po raz
dwunasty. Grupa stypendystów cały czas się powiększa
(obecnie była najliczniejsza) co nas niezmiernie cieszy
i potwierdza, że podjęta w 2011 roku decyzja
o wprowadzeniu „Stypendium Wójta Gminy Bulkowo”
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była słuszna. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć!!!
Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia
w nauce zawarte są w Regulaminie przyznawania
i przekazywania stypendium Wójta Gminy Bulkowo dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych

przez Gminę Bulkowo stanowiącego załącznik do
Uchwały nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23
listopada 2011 r. w sprawie utworzenia lokalnego
programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę
Bulkowo.

„Młodzież zapobiega pożarom 2018”
W tym roku gminne eliminacje 41-szej edycji
Ogólnopolskiego
Turnieju
Wiedzy
Pożarniczej
pn.: „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Szkole
Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy:
I grupa - klasy I-VI szkół podstawowych,
II grupa - klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III
gimnazjum.
Po przeprowadzonym konkursie odbył się również
pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

zaprezentowany przez druhów z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bulkowie.
W eliminacjach zwyciężyli: w pierwszej kategorii
uczeń Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach - Bartosz
Majewski, natomiast w drugiej najlepszą okazała się
uczennica Szkoły Podstawowej w Blichowie - Maria
Naguszewska.
Wszystkim
uczestnikom
bardzo
dziękujemy za ogromne zaangażowanie, a zwycięzcom
gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach
powiatowych.

Inwestycje

W lutym 2018 roku został wybrany wykonawca lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach
zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290420W inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014w miejscowości Nowy Podleck”. Gmina Bulkowo 2020. Całkowita wartość inwestycji po przetargu to
otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości kwota 419 446,61 zł.
200 000,00 zł w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju
„Przebudowa pomieszczeń sanitarnych budynku Gimnazjum w Blichowie”
Zakres robót obejmował całkowitą przebudowę
pomieszczeń sanitarnych tj. przebudowę instalacji
kanalizacyjnej, wodnej, c. o., elektrycznej, roboty
budowlane oraz wyposażenie w armaturę łazienkową.
Prace zostały wykonane przez firmę PHU BUDMAR
z Płocka w dniach 12.01. – 23.02.2018 r. Wartość
wykonanego zadania to kwota 109 347,00 zł brutto,
środki finansowe pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo.

Dobiegają końca prace modernizacyjne remiz OSP
w Nadułkach i Bulkowie. W marcu planowany jest odbiór
budowlany tych budynków. W lutym odbył się odbiór
techniczny budynku remizy OSP Worowice. W ramach
projektu partnerskiego pn. ,,Termomodernizacja
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budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych
na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.
Gmina Bulkowo pozyskała na ten cel dofinansowanie
w wysokości 79,99% kosztów kwalifikowalnych. Koszt
całości projektu wynosi prawie 1,3 mln złotych brutto.

Złożone wnioski aplikacyjne

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dojazdowych do gruntów rolnych. Pierwszy z nich
w Warszawie Wydział Polityki Społecznej został złożony dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości
wniosek o grant na poprawę warunków mieszkaniowych Golanki. Przewidywany koszt realizacji inwestycji
społeczności romskiej zamieszkałej w budynku wynosi 383 232, 69 zł. Wnioskowana kwota dotacji to
wielorodzinnym w Nadułkach w ramach ,,Programu 191 616,00 zł. Drugi dotyczy przebudowy drogi gminnej
integracji społeczności romskiej na rok 2018”. Minister w m. Osiek etap 2. Przewidywany koszt realizacji
Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję inwestycji to 195 903, 95 zł, zaś wnioskowana kwota
o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 7 460,00 zł. dotacji wynosi 97 951,00 zł.
Zostanie ona przeznaczona na zakup materiałów 
Aplikowaliśmy również o środki z budżetu
budowlanych. Gmina Bulkowo wykona prace konieczne Województwa
Mazowieckiego
w
ramach
przez Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie Gminy ,,Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Bulkowo jako wkład własny.
MAZOWSZE
2018”.
Maksymalna
kwota

LGD ,,Razem dla Rozwoju” wybrało do dofinansowania wynosi po 10 000,00 zł na 2 sołectwa.
dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie Oba wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju i merytorycznej. W sołectwie Nadułki planowana jest
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego budowa ogrodzenia działki na której znajduje się budynek
PROW na lata 2014-2020 dwa wnioski grantowe złożone świetlicy OSP oraz częściowe utwardzenie terenu.
przez Gminę Bulkowo. W ramach pierwszego odbędzie Przedmiotowa operacja dopełni trwającą modernizację
się nowa, niecykliczna impreza o nazwie ,,Przepisy budynku świetlicy OSP. W sołectwie Pilichowo na
z babcinego kredensu”. Przy udziale Koła Emerytów terenie osiedla mieszkaniowego zostanie utworzony plac
i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich we Włókach zabaw.
i innych stowarzyszeń z naszej gminy. Zostaną 
W styczniu Gmina Bulkowo złożyła wniosek
zaprezentowane przepisy naszych babć przekazywane w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
z pokolenia na pokolenie. Kwota przyznanego grantu i młodzieży RPO WM. Celem projektu jest rozwijanie
wynosi 6 042,00 zł.
kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych
W związku z organizacją powyższej imprezy Wójt Gminy z naszej gminy. Wartość projektu ogółem to 419 750,00
Bulkowo serdecznie zaprasza do nadsyłania przepisów zł, w tym 95% dofinansowania z UE.
kulinarnych naszych babć i dziadków. Z nadesłanych 
Kolejne 2 wnioski o przyznanie pomocy
przepisów zostaną przygotowane smaczne potrawy. finansowej ze środków województwa mazowieckiego
Zwieńczeniem wydarzenia będzie folder promujący zostały złożone na zadania OSP-2018. Dla OSP Bulkowo
przepisy z Gminy Bulkowo.
zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego na
Na wszystkich uczestników konkursu czekają nagrody. przyczepce o mocy 100kW i aparat ochrony dróg
Przepisy można składać osobiście w Urzędzie Gminy oddechowych. Łączna wartość sprzętu to 124 500,00 zł,
Bulkowo w pokoju nr 9, nadsyłać pocztą tradycyjną lub w tym 62 250,00 zł to kwota dotacji. Dla OSP Nowe
elektroniczną na adres: gmina@bulkowo.pl w terminie do Łubki planowany jest zakup 2 aparatów ochronnych dróg
16 kwietnia 2018 r.
oddechowych o łącznej wartości 9 000,00 zł, w tym

Drugi wniosek dotyczył utworzenia Parku 4 500,00 zł ze środków województwa mazowieckiego.
Wiejskiego w Pilichowie. Rozbudowa i pogłębienie 
W lutym został złożony wniosek do Ministerstwa
stawu, liczne nasadzenia, trawniki, ławki i altanka Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy
ogrodowa z grillem znacząco poprawią zarówno walory Aktywności (OSA) w Blichowie. Wariant podstawowy
przyrodnicze jak i rekreacyjne tego miejsca. Kwota obejmuje 9 urządzeń siłowni zewnętrznej (3 pojedyncze
przyznanego grantu wynosi 30 000,00 zł.
i 3 podwójne), strefę relaksu z ławkami, stołami do gry

Gmina Bulkowo złożyła również 2 wnioski w szachy i chińczyka oraz nasadzenia roślinne. Możliwa
o dotację
ze
środków
budżetu
Województwa maksymalna wartość dofinansowania to 25 000,00 zł,
Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg całkowita wartość projektu to 55 510,00 zł.
Plany na 2018 rok

Prawdopodobnie w marcu rozpocznie się nabór 
W 2018 r. Gmina Bulkowo chce wziąć udział
wniosków na wymianę urządzeń grzewczych w ramach również w planowanym naborze wniosków na budowę
działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki na ten cel
RPO WM. Wspierane będą inwestycje w kotły zostałyby pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu
elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
pellet) lub paliwa gazowe. Wnioskodawcą może być Zamierzamy również aplikować o środki z Programu
tylko i wyłącznie gmina, która wystąpi z wnioskiem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
w imieniu mieszkańców wyrażających chęć udziału operację 7.4.1.2 ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej”.
w projekcie i spełniających wymagane kryteria.
W ramach tego działania planowana jest przebudowa
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centrum Bulkowa.

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy
Bulkowo przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy
będą starać się o pozyskanie funduszy w programie
pomocy strażom pożarnym organizowanym przez PKN
ORLEN.
Wydarzenia kulturalne:
- ,,Na 100 Niepodległa”- konkurs grantowy Fundacji
Banku Gospodarstwa Krajowego na zajęcia lub

warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji
narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną dla
uczniów 7-18 lat.
- ,,Kultura-Interwencje 2018” - nabór wniosków prowadzi
Narodowe Centrum Kultury.
- ,,Niepodległa”-program dotacyjny przeznaczony na
finansowanie
obchodów
100-lecia
polskiej
Niepodległości.

Zimowe utrzymanie dróg

Śnieżna zima to dla wszystkich zarządców dróg,
w tym i Gminy Bulkowo, poważne wyzwanie. Na naszym
terenie jest ponad 81 km dróg kategorii gminnej oraz
około 60 km pozostałych dróg (wewnętrznych). Staramy
się cały czas poprawiać jakość odśnieżania. Naszym
priorytetem jest w pierwszej kolejności dbałość
o drożność dróg, a następnie o ich jak najlepszą
przejezdność.
Gmina posiada sprzęt (2 ciągniki, równiarkę
drogową i koparko-ładowarkę), który na zimę uzbrajany
jest w pługi do odśnieżania. Po raz pierwszy od tego roku

w
celu
odśnieżania
wykorzystywany jest strażacki
samochód ciężarowy marki STAR
244. W wyjątkowych
sytuacjach
gmina
wynajmuje
dodatkowe
nośniki należące do wyłonionej
w przetargu
nieograniczonym
prywatnej firmy „Usługi dla
Rolnictwa Zdzisław Gołaszewski”.
Do
posypywania
dróg
i utwardzonych placów mieszankę
żwiru i soli Gmina Bulkowo
wykorzystuje
zakupiony
rozsiewacz marki PIAST RCW 5. Dzięki połączeniu
rozsiewacza z ciągnikiem uzbrojonym w pług klinowy
akcja odśnieżania może być prowadzona jednocześnie
z zabezpieczeniem przed zlodowaceniem nawierzchni.
Żwir i sól potrzebne do polepszenia przyczepności
i roztopienia lodu na drodze Gmina zakupuje ze środków
zarezerwowanych w budżecie.
Akcja zimowego utrzymania dróg jest na bieżąco
monitorowana i nadzorowana przez pracowników
Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo.

Prace Gospodarki Komunalnej
Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Gospodarka
Komunalna przeznaczyła 725 ton żwiru i 370 ton
tłucznia na utwardzenie dróg gruntowych oraz
uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych.
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych udało się
wstępnie przeprofilować główne ciągi komunikacyjne,
co znacznie poprawiło przejezdność dróg gruntowych na
ternie Gminy Bulkowo.
W miesiącu lutym pracownicy Gospodarki
Komunalnej przeprowadzili przy użyciu koparki ATLAS
prace związane z wymianą uszkodzonej pompy
głębinowej oraz rur tłocznych z studni zlokalizowanej na
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Stacji Uzdatniania Wody w Bulkowie. Koszt zakupu
nowej pompy wraz z rurami i niezbędnym osprzętem
opiewał na kwotę około 9 tyś. zł.
W obecnej chwili trwają prace wykończeniowe
w nowo dobudowanym wejściu budynku Urzędu Gminy.
W celu minimalizacji kosztów część robót min. montaż
c.o. oraz część prac budowlanych wykonują pracownicy
Gospodarki Komunalnej należący do grupy remontowo –
budowlanej. Pozostała cześć pracowników tj. operatorzy
prowadzą przeglądy oraz bieżące naprawy sprzętu
tj. samochodów, koparek, ciągników, innych maszyn
i urządzeń należących do Gminy Bulkowo.

„Lekcja dla rodaka”
W dniu 23 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej Zostaną one dostarczone do osób mieszkających
im. Armii Krajowej w Blichowie odbyła się uroczystość w Kazachstanie, uczących się języka polskiego.
pt.: „Nie odbiorą Ci Ojczyzny, jeżeli nosisz ją w sercu”.
Spotkanie przygotowano w ramach ogólnopolskiej akcji
„Lekcja dla Rodaka” zainicjowanej przez Fundację dla
Rodaka z Olsztyna. Zajęcia zostały zorganizowane, aby
zapoznać uczniów i zaproszonych gości z historią
Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach.
W lekcji wykorzystano wiersze, pieśni patriotyczne,
reprodukcje oraz dramę. Przed oczami widzów
przesuwały się obrazy zsyłek na Sybir po powstaniach
narodowych, opowieści o trudach pieszej wędrówki na
wschód. Do uszu dochodził dźwięk młota, zakłuwającego
skazanych w łańcuchy. Dzięki scenografii, można było
wyobrazić sobie wnętrze chaty, w której mieszkali Polacy
Dziękujmy wszystkim Gościom za obecność,
na dalekiej Syberii.
a
Dyrekcji,
nauczycielom i rodzicom gratulujemy bardzo
Kolejna część programu, to wspomnienia osób,
które po deportacjach z 1940 roku powróciły do Polski. dobrej organizacji uroczystości.
Pod Patronatem Wójta Gminy Bulkowo Gabriela
W przejmujących opowieściach nasi goście wspominali
lata, jakie spędzili w „golgocie wschodu”. Najbardziej Graczyka zorganizowano gminny konkurs plastyczny pt.:
wstrząsające były opowieści o panującym głodzie, „Zesłańcy Sybiru”. Na konkurs wpłynęło ponad
katorżniczej pracy, trudnych warunkach życia, mrozach, dwadzieścia prac, ze wszystkich szkół z terenu Gminy
które spadały do -50°C. Płoccy Sybiracy doświadczyli Bulkowo. Komisja konkursowa postanowiła przyznać:
Miejsce I – Marcelinie Rybickiej ze Szkoły
również na zesłaniu śmierci osób bliskich. Czasem
wspomnienia przerywane były wzruszeniem i łzami Podstawowej w Blichowie,
Miejsce II – Amelii Kaczyńskiej ze Szkoły
opowiadających. O swoim życiu opowiadali również nasi
Rodacy, będący potomkami deportowanych, którzy Podstawowej w Bulkowie,
Miejsce III – Gabrieli Majorkiewicz ze Szkoły
mieszkają dziś w Kazachstanie.
Wydarzeniami towarzyszącymi „Lekcji dla Podstawowej w Nowych Krubicach.
Dwa wyróżnienia powędrowały do: Emilii Bigos
Rodaka” była zbiórka książek dla Polaków
z
Nowych
Łubek
oraz
Natalii
Pęcherzewskiej
w Kazachstanie, które zostały przekazane „Fundacji dla
Rodaka”. Zebrano ponad sto książek: lektur, słowników, z Gimnazjum w Blichowie.
dzieł wielkich polskich autorów, literaturę dla dzieci.
Wieczornica z okazji Narodowego
W dniu 1 marca 2018 w Szkole Podstawowej
im. księdza Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach
odbyła się wieczornica z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych pt. „Wyklęci, niezłomni,
nieugięci…”. Święto to upamiętnia wszystkich żołnierzy
niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia.
W specjalnie przygotowanej, niezwykłej scenerii
uczniowie
zaprezentowali
historyczno-muzyczną
wędrówkę, przez historię zmagań o wolną Polskę. Była

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
ona wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej
i przywiązania
do
tradycji
niepodległościowych.
Dziękujmy
wszystkim
Gościom
za
obecność,
w szczególności Kierownik Delegatury w Płocku
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Marlenie Mazurskiej. Dyrekcji, nauczycielom i rodzicom
gratulujemy bardzo dobrej organizacji i stworzenia
świetnej i wyjątkowej atmosfery.
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Darmowe porady prawne w Gminnym Centrum Informacji w Worowicach

Wójt Gminy Bulkowo we współpracy z Stowarzyszeniem Consilia informuje, że w II kwartale 2018 r. również
udzielane będą bezpłatne porady prawne dla wszystkich mieszkańców Gminy Bulkowo niezależnie od ich wieku
czy rodzaju sprawy, w której chcieliby uzyskać profesjonalną pomoc. Harmonogram dyżurów Stowarzyszenia
Consilia w Gminnym Centrum Informacji – Worowice 58:
- 13 i 27 kwietnia,
- 11 i 25 maja,
- 8 i 22 czerwca.
VI Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy Bulkowo
W niedzielę 11 lutego 2018 roku w hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Bulkowie odbył się już po raz
szósty: „Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy
Bulkowo”. W turnieju wzięło udział pięć drużyn z terenu
powiatu płockiego: drużyna z Wyszogrodu, MS Team,
ZSCE Chemik Płock, Team Płock oraz gospodarze –
Zjednoczeni Bulkowo. Z roku na rok możemy
zaobserwować coraz wyższy poziom, większość meczów
kończyła się tie-breakiem. W tym roku zwyciężyła
drużyna z Wyszogrodu, a tuż za podium znaleźli się nasi
gospodarze z VT Zjednoczeni Bulkowo. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Informacje dla mieszkańców
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Płocku zmieniło siedzibę.
Nowy adres : Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock (budynek Cotexu)

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę
REMONDIS Sp. z o.o. na terenie Gminy BULKOWO dla sołectw:
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. :
4.I; 1.II; 1.III; 5.IV; 4.V; 7.VI; 5.VII; 2.VIII; 6.IX; 4.X; 9.XI; 6.XII
Sochocino-Czyżewo, Sochocino-Praga, Stare Łubki, Nowe Łubki, Słupca, Krzykosy, Wołowa, SochocinoBadurki, Chlebowo, Blichowo, Golanki Górne,
5.I; 2.II; 2.III; 6.IV; 4.V; 1.VI; 6.VII; 3.VIII; 7.IX; 5.X; 2.XI; 7.XII
Nadułki Majdany, Włóki, Nadułki, Daniszewo, Pilichówko, Gniewkowo, Szasty, Nowy Podleck, Stary Podleck,
Pilichowo, Worowice, Krubice Stare, Osiek, Gocłowo, Rogowo,
12.I; 12.II; 12.III; 13.IV; 14.V; 11.VI; 9.VII; 10.VIII; 10.IX; 8.X; 12.XI; 10.XII
Bulkowo-Kolonia, Bulkowo, Dobra, Nowe Krubice.
Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie w workach od osób, które zadeklarowały segregację odpadów
odbywał się będzie w dniu odbioru odpadów komunalnych. Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych: 30 sierpień 2018 r. (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy).
Odpady należy wystawić do drogi publicznej (w miejscu wystawiania pojemników i worków z odpadami). Przy
dużej ilości wystawionych odpadów zbiórka może być kontynuowana w dniu kolejnym. Odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie od godz. 7:00, pojemniki i worki z odpadami
powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.
W 2018 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.
Punkt darmowej pomocy prawnej we Włókach w 2018 r.
W 2018 roku na terenie Gminy Bulkowo
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w miejscowości Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bulkowo
Włóki w budynku Szkoły Podstawowej, Włóki 16 www.bip.bulkowo.pl zakładka Nieodpłatna pomoc
w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. prawna na terenie Powiatu Płockiego w 2018 rok.
poniedziałek- wtorek od godz. 8.30 do godz. 13.00.
Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13, e-mail: gmina@bulkowo.pl
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