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Szczególny jubileusz w gminie Bulkowo
W dniu 16 czerwca 2014 roku mieszkaniec gminy Bulkowo Pan Tadeusz
Szymański z Szast obchodził piękny i bardzo rzadki jubileusz 100-lecia urodzin.
Z tej szczególnej okazji Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Kajką, Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Bulkowie Mieczysławem Całką, Kierownikiem Placówki Terenowej
KRUS w Płocku Jarosławem Mioduskim, Kierownikiem Wydziału Świadczeń Panią
Henryką Jankowską, odwiedzili Szanownego Jubilata składając Mu życzenia długich
jeszcze lat życia w dobrym zdrowiu, przy boku kochającej rodziny gdzie jest otoczony
serdeczną opieką najbliższych. Zacny Senior otrzymał również od gości wiązankę
kwiatów, upominek oraz list okolicznościowy. Przedstawiciele KRUS w Płocku poza
równie serdecznymi życzeniami i kwiatami, poinformowali Jubilata o przysługującej
Mu z tej okazji podwyższonej emeryturze.
Życzymy wielu tak pięknych urodzin w zdrowiu i pogodzie ducha. Niech każdy kolejny dzień upływa przy boku
najbliższych pod znakiem szczęścia i radości.

Wójt Gminy Bulkowo
oraz

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
serdecznie zapraszają na

Święto Plonów w Gminie Bulkowo,
które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2014 roku w Blichowie
(terem przy remizie OSP)

Program imprezy:
11.45 Zbiórka na terenie przy Kościele Parafialnym w Blichowie,
12.00 Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Blichowie,
13:45 Przemarsz na teren przy remizie OSP w Blichowie,
14:00 Rozpoczęcie uroczystości Święta Plonów w Gminie Bulkowo przy remizie
OSP w Blichowie,
- przywitanie zaproszonych gości,
- obrzęd dożynkowy - występ zespołu pieśni i tańca ludowego,
- wystąpienia zaproszonych gości,
- koncert zespołu pieśni i tańca ludowego,
15.40 Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Wójta Gminy Bulkowo na
najciekawszy wieniec wraz z prezentacją sołectwa,
15:50 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego wraz z wręczeniem nagród,
16:00 Występ Stowarzyszenia "Żurawianki",
16:15 Konkursy dla mieszkańców wraz z wręczeniem nagród,
17:30 Występ zespołu muzycznego,
19.00 Występ Gwiazdy Wieczoru - Zespół Freaky Boys
14.00-17.00 Prezentacja zanikających zawodów,
20.00-24.00 Zabawa taneczna.
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Rozmowa z Radnym Bogdanem Matczakiem na temat elektrowni wiatrowych
1.
Czy Pana zdaniem elektrownie wiatrowe mogą
być szansą dla Gminy ?
Na całym świecie rośnie ilość wiatraków
i wytwarzanej przez nie energii. Wiatraki w Polsce są
niezbędne, obecnie kładziemy nacisk na rozwój energii
odnawialnej, jest to energia bardzo pożyteczna, gdyż
pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. W każdej Gminie
przybywa wydatków, a w wielu gminach zaczyna
brakować pieniędzy. Dlatego pozytywnie reagujemy na
każdego inwestora, przychody z podatku od nieruchomości
oraz podatku od inwestycji pozwolą na zwiększenie
budżetu, który będzie wydatkowany na inwestycje służące
mieszkańcom. Realizacja takiego zadania jak budowa
elektrowni
wiatrowej
może
pozwolić
również
w przyszłości na obniżenie podatków.
2.
Jak Pana zdaniem inwestycja budowy farm
wiatrowych jest odbierana przez mieszkańców gminy.
Osobiście jestem za produkcją ekologicznej energii
oraz za tym żeby były wiatraki, ale nie mam
bezpośredniego wpływu na lokalizację tych turbin
wiatrowych, powinny być w miejscach ściśle określonych
prawem. Możemy zauważyć niepokój mieszkańców
mieszkających w najbliższym sąsiedztwie planowanych
turbin, jednak im dalej od wiatraków, tym opinie są
bardziej pozytywne. Wielu mieszkańców zauważa w nich
szansę na rozwój gminy oraz zwiększenie przychodów, a
co za tym idzie dalszą poprawę życia mieszkańców.
Podsumowując, ubolewam, że nie mam tej
inwestycji na własnym terenie. Gdyż korzyści pozwalają
dać zielone światło na realizacje tej inwestycji.
Żeby sprawdzić wiarygodność firmy oraz poznać
zdanie mieszkańców okolic innych farm wiatrowych
uczestniczyłem z Wójtem oraz grupą radnych
w prywatnym wyjedzie do Margonina. Spotkaliśmy się tam
z mieszkańcami
miasta
oraz
burmistrzem
Januszem Piechockim, Skarbnikiem oraz pracownikiem
Urzędu Miasta do spraw ochrony środowiska. Wyjazd ten
pozwolił na ukształtowanie własnego stanowiska
dotyczącego tej inwestycji.
Pragnę podkreślić, że podczas majowej rozmowy
z Europosłem Jarosławem Kalinowskim, przedstawiałem
wątpliwości i niepokoje mieszkańców dotyczące budowy
farm wiatrowych. Europoseł podkreślił, że Unia Europejska
to nie tylko korzyści płynące z dotacji, ale również
zobowiązania, dlatego Polska musi dostosować się do
przepisów i podnosić poziom energii pochodzących ze
źródeł odnawialnych, w tym energii wiatrowej. Na
przykład w Niemczech 80 % zapotrzebowania na energię
elektryczną w weekendy pokrywane jest z elektrowni
wiatrowych.
3.
Jak ocenia Pan procedurę uchwalania w naszej
gminie
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego sporządza się na
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, która precyzyjnie określa co powinno
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znajdować się w studium. Studium jest podstawowym
dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
aktem planowania przestrzennego i w systemie
planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego.
Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego,
obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże Wójta
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.
Ustawa o UPIZP wyraźnie pokazuje całą procedurę
tworzenia
studium,
gdzie
oprócz
zawiadomienia
mieszkańców o przystąpieniu do sporządzenia studium
podaje co najmniej 21-dniowy termin na składanie wniosków
dotyczących studium jak również nakazuje zamieszczenie
informacji o wyłożeniu projektu (co najmniej 7 dni przed
wyłożeniem); wyłożenie projektu (na co najmniej 21 dni)
i dyskusja publiczna o projekcie, ustanowienie co najmniej
21-dniowego terminu do wnoszenia uwag, wszystkie te
terminy i oraz procedury w naszej gminie zostały
zachowane. Od listopada 2008 roku dla studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
konieczne
jest
również
przeprowadzenie, równolegle do procedury planistycznej,
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Czytając
Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.
10 ust. 2a. „Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się
wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala
się ich rozmieszczenie”. Jednym słowem nie można
wybudować żadnej elektrowni wiatrowej bez poprzedniego
umieszczenia jej lokalizacji w Studium. Przeciętnie
procedura tworzenia Studium uwarunkowań trwa od roku
nawet do 3 lat i jest przeprowadzana z udziałem
społeczeństwa. Procedura tworzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest bardzo podobna
często jest jeszcze dłuższa, a nad zgodnością
z obowiązującym prawem czuwa Wojewoda Mazowiecki.
Uczestniczyłem
w
wyłożeniach
wszystkich
miejscowych planów dotyczących lokalizacji elektrowni
wiatrowych, podczas których starałem się poznać zdanie
mieszkańców. Uczestniczyłem również w spotkaniach
z mieszkańcami w Rogowie oraz w Bulkowie, którzy byli
przeciwni tej inwestycji. Wątpliwości co do zagrożeń
płynących z realizacji tej inwestycji konsultowałem również
z Premierem Waldemarem Pawlakiem,
Ministrem
Stanisławem Kalembą, Sekretarzem Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Tomaszem Jędrzejczakiem
Prezesem Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem,
Senatorem Erykiem Smulewiczem, Posłem Piotrem
Zgorzelskim Przewodniczącym Komisji ds. Samorządu oraz
wieloma innymi politykami każdego szczebla. Moje
stanowisko zostało ukształtowane na podstawie licznych
rozmów z politykami i ekspertami w dziedzinie gospodarki
i energetyki. Podczas wyjazdu do Sejmu również
przedstawialiśmy ten temat oraz nasze wątpliwości.

Reasumując, w Studium Gminy Bulkowo została
wprowadzona
„zmiana
w
zakresie
obszarów
rozmieszczenia elektrowni wiatrowych” Uchwałą Rady
Gminy nr 105/XI/12 z dnia 02 lutego 2012 r. Zmiana ta nie
otwiera w żaden sposób drogi do powstania nowych
lokalizacji elektrowni wiatrowych w Naszej Gminie.
Zaznaczam, że oprócz procedur planistycznych na

umiejscowienie odnawialnych źródeł energii składa się
jeszcze wiele innych czynników tj. badania nad siłą wiatru
w danym miejscu, możliwość stworzenia obszarów stref
ochronnych, dostęp do infrastruktury technicznej,
przelotów różnych gatunków ptaków, występowania form
ochrony przyrody.

Rozmowa z Radnym Dariuszem Bogdanem na temat Ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w Gminie Bulkowo
1. Obecnie minął pierwszy rok od wprowadzenia nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jak ocenia
Pan zasadność i skuteczność nowego systemu ?
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, obowiązująca od 1 lipca 2013
roku wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami.
Po uchwaleniu Wojewódzkich Planów Gospodarki
Odpadami, samorządy miały 6 miesięcy na dostosowanie
i uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminach. Zgodnie z nową ustawą gminy przejęły
obowiązek gospodarowania odpadami, tj. organizowanie
i rozstrzyganie przetargów na odbiór odpadów, zapewnienie
odbioru odpadów od mieszkańców, zorganizowanie systemu
i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami,
zorganizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów do
którego mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć
odpady. Przed zmianą ustawy odbiór odpadów z posesji był
regulowany umową cywilno-prawną między właścicielem
posesji a firmą świadczącą usługi wywozu odpadów.
Zasadniczym celem do osiągnięcia w myśl
wyżej
wymienionej ustawy jest zmniejszenie ilości odpadów
komunalnych składowanych na wysypiskach, aby to
osiągnąć konieczny jest wysiłek wszystkich uczestników
procesu wytwarzania, odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych i taki był zamysł ustawodawcy. Przy tym nie
ulega wątpliwości że główny ciężar wprowadzanych
nowych zasad gospodarki odpadami przypadł na samorządy
gminne. Uchwalone w każdej gminie regulaminy
utrzymania czystości i porządku określają nowe zasady
gospodarowania
odpadami,
a
w
szczególności:
częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
określenie czy systemem objęte są posesje zamieszkałe
i niezamieszkałe, sposób segregacji surowców wtórnych
i ich podział na poszczególne frakcje oraz sposób
zagospodarowania odpadów we własnym zakresie np.
odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach
zagrodowych, rodzaje odpadów, które we własnym zakresie
mogą dostarczyć mieszkańcy do punków selektywnej
zbiórki odpadów. Oczywiście wybudowanie takiego punktu
nie musi eliminować mobilnej zbiórki od mieszkańców
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. Tak jak
wspominałem wcześniej nowy system gospodarki odpadami
w zamyśle ustawodawcy oparty jest na segregacji odpadów
powstających w ich miejscach wytwarzania, aby osiągnąć
poziomy recyklingu i poziomy ograniczenia ilości odpadów
składowanych na wysypiskach niezbędny jest wysiłek
mieszkańców, samorządów, firm odbierających odpady,
a także Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów

Komunalnych. W 2020 roku Komisja Europejska sprawdzi
nałożone Dyrektywą na Polskę wykonanie ograniczenia
miedzy innymi: składowania na wysypiskach odpadów
komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji a także
poziomy odzysku papieru ,tworzyw sztucznych, szkła,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. Kary
finansowe za nie wykonanie założeń określonych
w Dyrektywie będą dotyczyły wszystkich podmiotów
realizujących
proces
gospodarowania
odpadami
komunalnymi- oczywiście nie będą dotyczyły mieszkańców.
Dlatego też bardzo ważne dla każdego samorządu jest
zastosowanie sposobów które umożliwią wykonanie zaleceń
określonych w Dyrektywie Europejskiej. Myślę, że jedną
z metod jest mało skomplikowany i określony
w regulaminie utrzymania czystości sposób segregacji
surowców wtórnych, np. określenie segregacji na 8 frakcji
i przekazywanie mieszkańcom tylu worków do jego
realizacji jest mało zachęcające, aby to wykonać. Drugą
metodą jest zachęta finansowa, mieszkańcy którzy
zadeklarowali
segregację
odpadów
winni
płacić
zdecydowanie mniejszą opłatę za gospodarowanie
odpadami. Obecnie w Podkomisji Sejmowej trwają prace
nad zmianami w Ustawie z dnia 11 lipca 2011 roku, jedna
ze zmian ma dotyczyć obligatoryjnego obowiązku
segregacji odpadów w gospodarstwach domowych,
natomiast kto nie zastosuję się do tego obowiązku będzie
płacił kary administracyjne.
2. Jak ocenia Pan realizację ustawy o utrzymani
czystości i porządku w Gminie Bulkowo?
Przyjęte w 2013 roku przez Radę Gminy Bulkowo
Uchwały nr 205, 206, 207, 208, 209/XXXIV/2013 w całości
dotyczą
gospodarowania odpadami i sposobu oraz
wysokości uiszczania opłat na terenie Gminy Bulkowo.
Radni wielokrotnie uczestniczyli w pracach komisji
dotyczących uchwalenia zapisów regulaminu czystości
i porządku oraz innych aktów prawa miejscowego
związanych z wprowadzeniem zasad gospodarowania
odpadami według nowej Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku.
Moim zdaniem zapisy dokonane w regulaminie utrzymania
czystości i porządku regulują w sposób nieskomplikowany
i czytelny dla mieszkańców gospodarowanie odpadami
komunalnymi jak również pozwalają samorządowi
zachować zgodność uchwalonego prawa miejscowego
z ustawą zasadniczą. Sposób segregacji i podziału na dwie
frakcje (dwa worki) zbytnio nie komplikują tego procesu,
z własnego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć
że są samorządy, które określiły segregację na 8-6 frakcji
i taka ilość worków była dostarczana mieszkańcom,
co w życiu
codziennym
nie
było
komfortowym
rozwiązaniem. W nowym rozstrzygnięciu przetargowym
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zgodnie z zaleceniami radnych firma wywozowa będzie
odbierać od mieszkańców, odpady wielkogabarytowe oraz
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w mobilnej
zbiórce. Budowany obecnie Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
ułatwi
mieszkańcom
gospodarowanie odpadami i bieżące pozbywanie się
nadmiaru nagromadzonych odpadów, jak również tych
wytwarzanych nieregularnie. Mam także nadzieję że
wprowadzenie zróżnicowania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (segregacja, brak segregacji),
przyczyni się do zwiększenia segregowania odpadów co jest
zasadniczym celem wprowadzonych przez ustawodawcę
nowych rozwiązań.
3. Czy Pana zdaniem realizacja tej ustawy ma wpływ na
zmianę estetyki Gminy oraz poprawę gospodarki
odpadami?
Poprzedni system gospodarki odpadami oraz obowiązujące
regulaminy utrzymania czystości i porządku przewidywały
obowiązek posiadania przez każdego właściciela posesji
pojemnika do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych i umowy na wywóz tych odpadów.
Z realizacją tych zapisów nie było już najlepiej gdyż około
50% posesji w naszej gminie nie było wyposażone w
pojemniki .Umowy cywilno-prawne pomiędzy właścicielem
posesji a firmą świadczącą usługi wywozu odpadów nie
przewidywały odrębnego odbioru wysegregowanych
surowców ze strumienia odpadów komunalnych, a firmy
wywozowe nie musiały tak wysegregowanych surowców
odwozić do sortowni. Wyjątkiem były Gminy które na
swoim terenie ustawiały zbiorcze pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów i mieszkańcy mogli w nich składować
wysegregowane odpady. Trzeba powiedzieć że były to
trudne początki segregacji i w różny sposób zdawały

egzamin, jedni mieszkańcy robili to solidnie inni składowali
w pojemnikach zmieszane odpady komunalne. Natomiast
pojemniki ustawiane na terenach szkół, urzędów spełniały
swoją rolę i myślę że dobrze się przyczyniły do wzrostu
świadomości społecznej w zakresie konieczności segregacji
odpadów. Nowym systemem gospodarki odpadami objęte są
wszystkie posesje zamieszkałe, a mieszkańcy mają
możliwość segregowania odpadów. Zgodnie z nową ustawą
to gmina ma obowiązek zapewnić odbiór odpadów z posesji
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. O poprawie
gospodarki odpadami w naszej gminie przemawiają liczby
związane z ilością ton wysegregowanych surowców
oddawanych przez mieszkańców w II półroczu 2013 roku.
Opakowania z papieru i tektury - wzrost o 104%,
opakowania ze szkła - wzrost o 42%, opakowania
z tworzyw sztucznych - wzrost o 108%, opakowania z
metali - wzrost o 210%. Widzimy wszyscy że zmniejsza się
ilość dzikich wysypisk, odpady w workach nie zalegają w
przydrożnych rowach, czy też w lasach lub innych
ustronnych miejscach. Z pewnością
zmiana systemu
gospodarki odpadami, wprowadzenie do regulaminu
utrzymania czystości i porządku w miarę prostych
rozwiązań dotyczących segregacji odpadów, zapewnienie
odbioru wszystkich odpadów, mobilna zbiórka odpadów,
wprowadzenie zróżnicowanej opłaty za segregację
odpadów, spowodowała zmianę estetyki Gminy. Natomiast
trzeba powiedzieć jednoznacznie że najlepsze zapisy
w dokumentach i wprowadzone rozwiązania nie zastąpią
świadomości społecznej, to my mieszkańcy gminy każdego
dnia przyczyniamy się do tego aby nie zanieczyszczać
naszego środowiska naturalnego. Należy mieć nadzieję, że
wyznaczony przez Komisję Europejską 2020 rok nie będzie
skutkował nałożeniem kar finansowych za brak poziomu
odzysków i ograniczenia ilości składowanych odpadów.

Realizowane inwestycje
1.
Budowa budynku łącznika pomiędzy budynkiem
głównym
a
budynkiem
B
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących w Bulkowie, przewidzianego do
realizacji na działce o nr ewid. 52/1 i 53 położonej
w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo.
Zgodnie z zawarta umową z firmą GLOBAL SYSTEMS
Marcin Balcerzak ul. Stefana Żeromskiego 27 09 – 500
Gostynin, przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu
30.04.2014 roku. Obecnie intensywnie wykonywane są prace
przy realizacji zadania. Zakończenie robót planowane
w sierpniu 2014r. Nowo wybudowana inwestycja ucieszy
zapewne dzieci w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego
i ułatwi przejście pomiędzy budynkami.
2. Termomodernizacja budynków w gminie Bulkowo:
Część I: Termomodernizacja
budynku
świetlicy
Ochotniczej
Straży Pożarnej
w
Pilichówku
wraz z wymianą dachu.
Cześć II: Termomodernizacja budynku gospodarczego
w miejscowości Bulkowo polegająca na dociepleniu
budynku i stropu, wymianie zewnętrznej stolarki budowlanej
oraz wymianie pokrycia dachowego.
Realizacja inwestycji nastąpiła po protokólarnym
przekazaniu placu budowy tj. od 12 czerwca 2014 roku.
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(Budowa łącznika)

(Termomodernizacja budynku gosp. w Bulkowie)

Prace do wykonania przebiegają sprawnie i zadawalająco.
Termomodernizacja wymienionych budynków poprawi
wygląd estetyczny budynków, obniży straty ciepła, pozwoli
wykorzystać obiekty do różnego rodzaju spotkań
i realizowania różnego rodzaju projektów. Planowane
zakończenie świetlicy OSP Pilichówko – sierpień 2014 roku,
natomiast budynku gospodarczego w Bulkowie wrzesień
2014r.
3.
„Przebudowa gminnego parkingu na dz. nr
ewid. 157/1 w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo
W dniu 9 maja 2014 roku została podpisana umowa na
realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa
gminnego parkingu na dz. nr ewid. 157/1 w miejscowości
Blichowo, gm. Bulkowo.
Wykonawcą
wyłonionym
w
ramach
przetargu
nieograniczonym jest firma: Zakład Usługowo – Handlowy„
WIGMA” Sp. z o. o, 09 – 400 Płock, ul. Walecznych 16/9,
cena brutto - 146 000,00 zł. Planowane zakończenie robót
do 30 sierpnia 2014 r.
4.
Przebudowa dróg na terenie Gminy Bulkowo:
Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 290419W relacji
Blichowo – Gocłowo o wart. 572 681,63 zł brutto.
Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 290426W
w miejscowości Osiek – Etap I o wart. 134 180,81 zł brutto.
Przebudowa drogi gminnej Blichowo – Gocłowo obejmuje
prace związane z wykonaniem drogi o nawierzchni
asfaltowej o szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem poboczy
na odcinku 3,167 km, natomiast w miejscowości Osiek na
odcinku – 0,535 km. Wykonawcą tych zadań jest firma
P.H.U „PRIMA” Bogdan Głuchowski, 96 -500 Sochaczew,
Karwowo 8.

(Przebudowa gminnego parkingu w Blichowie)

(Przebudowa drogi gminnej Blichowo – Gocłowo)

Współpraca z Bankiem Żywności w Gminie Bulkowo
Od listopada 2012 roku, regularnie co miesiąc na
mocy Porozumienia i podpisanych Umów o współpracy
z Bankiem Żywności w Płocku, Stowarzyszenie „Nasza
Przyszłość” z/s w Bulkowie w partnerstwie z Gminą
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie
organizowało do marca 2014 roku włącznie (przez 17
miesięcy) pomoc żywnościową dla około 800
potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Porozumienie to określało m.in. wymogi dotyczące
magazynowania, prowadzenia dokumentacji, a także
sposobu kwalifikowania osób do pomocy.
Stowarzyszenie zajmowało się dowozem artykułów
spożywczych z Płocka do magazynu w Bulkowie,
prowadzeniem dokumentacji i dystrybucją żywności
wspólnie z przedstawicielami GOPS-u i zapraszanymi do
współpracy beneficjentami tego przedsięwzięcia. Ponadto
GOPS w Bulkowie rzetelnie weryfikował osoby do pomocy
zgodnie z kryteriami zawartymi w artykule 5 oraz art. 7
Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.
Od listopada 2012 r. do marca 2014 r. została rozdana
żywność potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy
o wartości 206 050, 75 zł i masie ponad 66 ton artykułów
spożywczych, czyli rocznie około 55 kg artykułów
spożywczych na każdego podopiecznego. Przekazane
produkty żywnościowe pochodziły ze źródeł programu

PEAD 2012 i PEAD 2013 w roku 2013 do marca 2014 roku.
Program PEAD to Europejski Program Pomocy
Żywnościowej. Lista produktów w roku 2013 przedstawiała
się następująco: cukier biały (1 kg), dżem truskawkowy
(380 g), groszek z marchewką (400 g), herbatniki (200g),
kasza gryczana (500 g), klopsiki wieprzowe w sosie
pomidorowym (850 g), koncentrat pomidorowy (160 g),
mąka pszenna (1 kg), makaron świderki (500 g), mielonka
wieprzowa (400 g), mleko UHT (1 l), olej rzepakowy (1 l),
płatki kukurydziane (500g), ryż biały (1 kg), ser
podpuszczkowy (400 g), ser topiony (100g).
W
chwili
obecnej
dystrybucja
artykułów
spożywczych jest wstrzymana. Program Europejskiej
Pomocy Żywnościowej PEAD zostanie zastąpiony przez
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym
FEAD. Rozpocznie się on prawdopodobnie na jesieni
bieżącego roku – aktualnie trwają prace legislacyjne w Unii
Europejskiej jak i w Polsce. I najprawdopodobniej po
zakończeniu tych prac, będzie kontynuowana pomoc dla
potrzebujących również i w naszej Gminie. Program FEAD,
tak samo jak PEAD będzie wspierał osoby i rodziny
najuboższe i polegać będzie m. in. na pomocy
żywnościowej. Dzięki takiemu wsparciu podopieczni
zaoszczędzone środki z własnych budżetów będą mogli
przeznaczyć na inne potrzeby.
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Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 2014
W dniu 28 czerwca 2014 r. na placu przy dworku
w Worowicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo –
Pożarnicze. Uczestniczyły w nich jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo. Inicjatorami
zawodów byli Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Bulkowo. Jednostką odpowiedzialną za
organizację zawodów była OSP z Nowych Łubek.

Zawody poprzedziła Msza Święta Polowa, którą
odprawił Gminny Kapelan OSP ksiądz Jan Żółtowski. Po
Mszy Świętej Wójt Gminy powitał wszystkich gości
i uczestników zawodów. Następnie odbył się apel strażacki,
po którym rozpoczęto zawody. Wzięło w nich udział 7
drużyn strażackich, w tym jedna sekcja dziewcząt z OSP
Worowice. Strażacy rywalizowali w

dwóch dyscyplinach: sztafeta z przeszkodami oraz
tworzenie linii gaśniczej.
Wyniki zawodów:
I miejsce – OSP Nowe Łubki
II miejsce – OSP Bulkowo
III miejsce – OSP Blichowo
IV miejsce - OSP Nadułki
V miejsce –OSP Worowice
VI miejsce – OSP Pilichówko
Puchary, dyplomy i nagrody uczestnikom wręczał Wójt
Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk oraz Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP Kazimierz Przepiórski.
Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
drużyny otrzymały nagrody rzeczowe w postaci węży
strażackich, natomiast wszyscy uczestnicy puchary
i dyplomy oraz koszulki z napisem „Straż”.
Przewodniczący komisji zawodów, brygadier Piotr
Rakowski wysoko ocenił przygotowanie terenu pod
zawody jak i sam ich przebieg. Radny Rady Powiatu
w Płocku Andrzej Kuliński ufundował puchar dla Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP „Za Wzorowe
Przygotowanie Zawodów Strażackich”.
Na zakończenie zawodów Wójt Gminy podziękował
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg
zawodów i zaprosił na poczęstunek.

Karta Dużej Rodziny
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
27 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 755) rodzice, którzy mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o
przyznanie Karty Dużej Rodziny. 16 czerwca 2014 r. weszło
w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U.
poz.755 ).
Z Karty mogą korzystać rodziny z przynajmniej trójką
dzieci, niezależnie od dochodu.
Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi
rodziny. Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych,
jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie
całego kraju.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można
składać w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wnioski można
pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Bulkowie, ul. Szkolna 1, w dniach poniedziałek – środa
7:15-15:15, czwartek 8:00-17:00, piątek 8:0015:00. Pracownik do obsługi Karty Dużej Rodziny - Pani
Izabela Zuchora pokój nr 5, numer kontaktowy 24 265 20 13
wew. 13
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie
rodziny wielodzietnej:
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1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także
rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby)
prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2. małżonek rodzica;
3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad
którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz
osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio,
dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób
niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia
o niepełnosprawności.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę,
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku
gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przy składaniu wniosku należy okazać następujące
dokumenty:
- Dowody osobiste (rodzice, dzieci w wieku powyżej 18.
roku życia),
- Akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
(dzieci do ukończenia 18. roku życia),

- Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym
terminie ukończenia nauki w danej placówce (dzieci w
wieku powyżej 18. roku życia),
- Orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności (dotyczy dzieci legitymujących się
orzeczeniem w wieku powyżej 18. roku życia),
- Postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka (dotyczy dzieci umieszczonych w
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka),
- Zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dotyczy osób, o
których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu
zamieszczony
jest
na
stronie
internetowej:
www.rodzina.gov.pl.

Sport w Gminie Bulkowo
II miejsce ZKS Bulkowo-Praga w Turnieju Wiosny w dniu 20 lipca 2014 r.
Bardzo udany występ zanotowali ZJEDNOCZENI w
Turnieju Wiosny zorganizowanym przez sąsiadów „zza
miedzy” – Huragan Bodzanów. Faza grupowa turnieju była
bardzo emocjonująca do ostatniego gwizdka, gdyż
Zjednoczeni mieli bardzo trudnych przeciwników oraz
ostatni mecz rywali decydował o wejściu ZKS BulkowoPraga do finału. W głównym spotkaniu owego turnieju ZKS
Bulkowo-Praga, co prawda uległ bardzo dobrze
prezentującej się drużynie – Relax Miszewo (gratulujemy
zwycięstwa), ale również dzięki udziale w turnieju zdobył
bardzo duże doświadczenie, grając z klubami o wieloletniej
tradycji. Drugie miejsce wywalczone po zaciętym finale w
deszczu jest oczywiście bardzo motywujące do przyszłych
działań sportowych ZKS Bulkowo-Praga.
Awans „Zjednoczonych” do I LIGI NIKE PLAYARENA – Płock
Sezon 2013/2014 w płockiej 2 lidze (Grupa B) uzdolnionych oraz ambitnych, ale również wielbicieli
w ramach Ligi Nike Playarena, był dla ZKS Bulkowo- sportu z doświadczeniem.
Praga bardzo udany. Po 21 meczach „Zjednoczeni” zdobyli
Nowy sezon 2014/2015 rozpoczął się 14 lipca 2014
43 pkt plasując się na 1 miejscu, które dało bezpośredni i potrwa do końca czerwca 2015 r. W I Lidze Nike
awans do I ligi. Dzięki treningom oraz wzmocnieniom w Playarena, czekają na Zjednoczonych ogromne wyzwania, w
postaci nowych zawodników, ZKS Bulkowo-Praga nie postaci bardzo trudnych spotkań z doświadczonymi
doznał żadnej porażki w rundzie wiosennej. Szeregi drużynami.
Zjednoczonych wzbogaciły się o zawodników młodych,

Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami
W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism
przez firmy działające na rynku do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, w których
powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny
Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP
KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za
rejestrację w wysokości 195,00 zł, Ministerstwo Finansów
uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:
1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych
z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych
1) tym rejestrem oraz danych wynikających:
a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
podmiotów,

b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami
wynikającymi z przepisów podatkowych;
2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz
porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na
podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą
z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r.
poz.1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą
skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej
(NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON. Minister
właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera
opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.
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Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów
zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z
firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych
rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi

odpowiedzialności
za
zawartość
jakichkolwiek
spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez
firmy komercyjne.

Informacje
Komunikat

Harmonogram odbioru odpadów

Komendant Gminny OSP
przypomina, że zgodnie z art. 82
Kodeksu Wykroczeń odnoszącego
się
do
wszelkich
zagrożeń
pożarowych, wszyscy mieszkańcy
zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania zasad i przepisów
przeciwpożarowych.
Jednocześnie alarmuje, aby
zachować szczególną ostrożność w
okresie letnim, nie wypalać traw i
słomy, nie zostawiać niedopałków
papierosów w lasach i terenach do
tego nie przeznaczonych, a także nie
utrudniać dostępu do źródeł wody
przeznaczonej do celów przeciw
pożarniczych.
Należy
również
zwrócić szczególną uwagę na
zachowanie dzieci, gdyż mogą one stwarzać również
zagrożenie pożarowe.

W przypadku zauważenia pożaru prosimy
o poinformowanie odpowiednich służb nr tel. 998 lub 112.

Koło Pszczelarzy Gminy Bulkowo
W dniu 27 czerwca 2014 roku zostało reaktywowane zam. Nowe Łubki i Skarbnik Józef Aftański zam. Stary
Rejonowe Koło Pszczelarzy Gminy Bulkowo, podległe Podleck.
organizacyjnie Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy
Władze koła serdecznie zapraszają wszystkich
w Płocku. Na dzień założenia liczba członków koła posiadaczy pszczół z terenu Gminy Bulkowo do zrzeszenia
wynosiła 8 osób, w skład zarządu wchodzą: Prezes- się w lokalnym kole pszczelarzy.
Ryszard Budek zam. Bulkowo, Sekretarz Marek Podraska

W sierpniu składamy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Przypominamy, że 31 sierpnia 2014 roku upływa
termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Z wypełnionym wnioskiem składamy
faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego

2014 r. do 30 lipca 2014 r. oraz wypełnione zestawienie
faktur. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 1 (parter)
w godzinach pracy Urzędu. Natomiast faktury za okres od 1
sierpnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 roku będą
przyjmowane w lutym 2015 r.

Bociany w Gminie Bulkowo
W lipcu 2014 r. odbyło się liczenie bocianów na
terenie Gminy Bulkowo, osoby biorące udział w tej akcji
zaobserwowały ponad 90 bocianów. Ponad to naliczono

również 30 gniazd, z tego w 18 gniazdach znajdowały się
młode.

Mammobus w Bulkowie
W dniu 16 lipca 2014r. w ramach współpracy
z firmą LUX MED DIAGNOSTYKA z/s w Warszawie
w Gminie Bulkowo zostały przeprowadzone badania
diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Z bezpłatnej

mammografii w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skorzystały 104 panie
z terenu naszej gminy. Jest to bardzo satysfakcjonujący
wynik.

Wydawca:
Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo. Kontakt 24 265 20 13, e-mail: gmina@bulkowo.pl
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