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90-lecie OSP Bulkowo połączone z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka
oraz otwarciem nowo wyremontowanej strażnicy w Bulkowie
W dniu 25 maja 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia OSP Bulkowo połączonej z Gminnymi
Obchodami Dnia Strażaka oraz oficjalnym otwarciem nowo wyremontowanej strażnicy w Bulkowie. Wydarzenie
rozpoczęła msza święta polowa, którą odprawił Kapelan Gminny Ksiądz Sławomir Trzaska.
Po mszy św. nastąpiło poświęcenie strażnicy oraz dalsza część uroczystości, podczas której został odczytany
list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nadesłany z okazji Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się: Elżbieta Anna Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego, mł. bryg. Artur Czachowski – Naczelnik
Wydziału Operacyjnego PSP w Płocku, który odczytał list intencyjny od Komendanta Miejskiego PSP w Płocku
st. bryg. Grzegorza Padzika, Marek Sankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Jarosław Matuszewski –
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo wraz z radnymi, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Bulkowo wraz z druhami, Józef Ryziński – Sołtys wsi Bulkowo, przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie, pracownicy Urzędu Gminy, wszystkich jednostek, Gminnej
Biblioteki Publicznej oraz mieszkańcy.
(dokończenie na str. 2)

Wójt Gminy Bulkowo
oraz

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo
wraz z Radnymi
serdecznie zapraszają na

IX DNI BULKOWA
oraz XVII FESTYN RODZINNY
Stowarzyszenia „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”,
które odbędą się w dniach

15-16 czerwca 2019 r.
program na str. 2
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I dzień imprezy – 15 czerwca 2019 r. (sportowa sobota)
6.00 – 13.00 II Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Wójta Gminy Bulkowo,
9.00 – 9.10 Oficjalne otwarcie dnia,
9.10 – 16.00 Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej i Piłki Nożnej (hala SP w Bulkowie),
10.00 – 16.00 Turniej Piłki Nożnej Sołectw (stadion w Bulkowie),
11.00 – 13.30 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Szkoła przyszłości w oczach młodzieży”,
16.00 – 19.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej (boisko na osiedlu mieszkaniowym w Bulkowie),
14.00 – 17.00 Wspólny grill uczestników rozgrywek sportowych.
II dzień imprezy – 16 czerwca 2019 r. (niedziela)
14.30 – 15.50 Występy artystyczne dzieci, młodzieży i seniorów z terenu Gminy Bulkowo,
14.30 – 20.00 Kawiarenka Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”, konkursy, zabawy dla dzieci, Turniej Tenisa
Stołowego oraz Kiermasz Staroci,
14.30 – 18.00 Stoiska wystawowe, wesołe miasteczko oraz inne atrakcje,
15.00 – 17.00 Darmowa grochówka dla wszystkich uczestników imprezy,
15.50
Oficjalne rozpoczęcie uroczystości:
- przemówienia zaproszonych gości,
- wręczenie stypendium Wójta Gminy Bulkowo,
- wręczenie nagród: „Czytelnik Roku” oraz „Rozczytaj się w Bulkowie i zostań Pożeraczem
Książek”,
- wręczenie nagród i wyróżnień za turnieje i zawody rozgrywane podczas sportowej soboty,
17.20 – 18.00 Program artystyczny Iluzjonisty Rafała Mulki,
18.00 – 19.00 Występ gwiazdy wieczoru – MiłyPan,
19.00 – 19.30 Wręczenie nagród i podziękowań:
- Konkurs kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich,
- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Szkoła przyszłości w oczach młodzieży” oraz Turniej
Tenisa Stołowego Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”,
19.30 – 24.00 Zabawa taneczna z zespołem AKORD,
24.00
Zakończenie.
90-lecie OSP Bulkowo połączone z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka
oraz otwarciem nowo wyremontowanej strażnicy w Bulkowie (dokończenie)

Serdecznie dziękujemy druhom z Bulkowa,
pracownikom Gospodarki Komunalnej oraz Kołu
Gospodyń Wiejskich „Bulkowianki” za organizację tego
niezwykłego wydarzenia.
Wszystkim druhom życzymy, aby jako następcy
Świętego Floriana zawsze byli przykładem dla innych,
a pełniona służba była powodem do dumy, satysfakcji
i społecznego uznania. Niech idea „Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek” towarzyszy każdego dnia Waszej
strażackiej posługi.
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Wspólny system segregacji odpadów od 1 lipca 2019 roku
NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY

Z powodu bardzo dużego wzrostu kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych (wynik
przetargu nieograniczonego na realizację zadania
pn. „Odbieranie
i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od
01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.”), nastąpiła konieczność
zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Opłata ponoszona będzie w zależności od
liczby
mieszkańców
zamieszkujących
daną
nieruchomość.
Od 1 lipca 2019 r. miesięczna stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:
- 16,00 zł od osoby – w przypadku, gdy odpady są
segregowane,
- 30,00 zł od osoby – w przypadku, gdy odpady są
niesegregowane.
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy
właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia
nowej deklaracji w terminie od 01.07.2019 r. do
14.07.2019 r.
Deklarację należy złożyć przy użyciu jednego
z poniższych sposobów:
1) osobiście w Urzędzie Gminy Bulkowo, pok. nr 7;
2) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bulkowo,
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;
3) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu
Gminy Bulkowo wskazaną w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.bulkowo.pl);
4) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu
Gminy Bulkowo na Platformie Usług Administracji
Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl
Nowy wzór deklaracji będzie dostępny na stronie
www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców→
Czystość i porządek.
W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym
terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie
wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu stawki
podwyższonej, czyli 30,00 zł od osoby.
Szczegółowe
informacje
można
uzyskać
w Urzędzie Gminy Bulkowo (pok. 7) ul. Szkolna 1,
09-454 Bulkowo lub dzwoniąc pod nr tel. 24 265 20 13
wew. 30.
WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW (WSSO)

Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia
29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 19)
określił
zasady
segregacji
odpadów
komunalnych, jednolite dla całej Polski. Gminy
otrzymały czas na wdrożenie zapisów rozporządzenia do
czasu
wygaśnięcia
umów
na
odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych

przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Od 1 lipca 2019 r. na terenie naszej gminy zacznie
obowiązywać Wspólny System Segregacji Odpadów
(WSSO). Oznacza to, że od tej pory będziemy
segregować odpady w podziale na cztery frakcje. Od
firmy REMONDIS Sp. z o.o. otrzymamy cztery rodzaje
worków:
1) niebieski, oznaczony napisem „Papier”,
2) zielony, oznaczony napisem „Szkło”,
3) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”,
4) brązowy, oznaczony napisem „Bio”.

PAPIER

Wrzucamy:
opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma
i ulotki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, papier
szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe.
Nie wrzucamy:
odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i zużyte
chusteczki, kartony po mleku i napojach, papier
lakierowany i powleczony folią, zanieczyszczony papier,
pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki;
papierowe, worki po nawozach i materiałach
budowlanych, tapety.
SZKŁO

Wrzucamy:
butelki po napojach i żywności, słoiki szklane,
opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze
z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło
kryształowe, reflektory, nieopróżnione opakowania po
lekach,
olejach,
rozpuszczalnikach,
termometry
i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby
okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże,
fajans i porcelana. Zakrętki i kapsle wrzucamy do metali
i tworzyw sztucznych.
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W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów:
 papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
 tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 metale, opakowania
z
metali, opakowania
wielomateriałowe,
 szkło, opakowania ze szkła,
 zużyte opony samochodowe,
 odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
pochodzące z remontów, budów i rozbiórek na które
nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których
nie trzeba zgłaszać do administracji budowlanoarchitektonicznej,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 kompletne
zużyte
urządzenia
elektryczne
i elektroniczne,
których
prawidłowe
działanie
uzależnione jest od przepływu prądu elektrycznego lub
obecności pól elektromagnetycznych,
BIO
 zużyte baterie i akumulatory,
Wrzucamy:
odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie  przeterminowane leki i chemikalia w szczelnych
opakowaniach z oryginalnym oznaczeniem - etykietą,
drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny
 popiół,
i kora drzew.
 odpady zielone.
Nie wrzucamy:
ziemia i kamienie, popiół z węgla kamiennego, drewno Odpady wymienione powyżej muszą być zebrane
impregnowane, kości i odchody zwierząt, mięso i padlina selektywnie i dostarczone do PSZOK w sposób
zwierząt, olej jadalny, płyty wiórowe i pilśniowe.
umożliwiający ich selektywne odebranie.
Z informacji podanych przez firmę REMONDIS
Sp. z o.o. wynika, że dotychczasowa jakość segregacji nie W PSZOK nie są przyjmowane odpady takie jak:
jest zadowalająca. W odpadach zmieszanych można  szyby samochodowe,
znaleźć odpady surowcowe tj. plastikowe butelki,  części samochodowe (zderzaki, reflektory, siedzenia,
elementy silników, przekładni, felgi, karoserie i ich
opakowania szklane, natomiast w workach zdarzają się
części, rury wydechowe itp.),
odpady, które nie nadają się do recyklingu
np. zatłuszczony papier. Każdy przypadek złej segregacji  odpady zawierające azbest (eternit),
firma REMONDIS Sp. z o.o. ma obowiązek zgłaszać do  materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna,
papa,
Urzędu Gminy. Przypominamy, że za nieprzestrzeganie
obowiązujących zasad segregacji właściciel będzie  odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej
identyfikacji (brak etykiet) w nieszczelnych
obciążony kosztami odbioru, jak za odpady
opakowaniach,
niesegregowane.

odpady rolnicze,
ZMIESZANE (pojemnik 120 l lub 240 l)
 odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
Wrzucamy:
pochodzących z remontów, budów i rozbiórek na które
wszystko, czego nie można wyrzucić do worków na
trzeba uzyskać pozwolenie na budowę lub które trzeba
segregację, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.
zgłaszać
do
administracji
budowlanoNie wrzucamy:
architektonicznej,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt
elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble  opony ciągników, maszyn rolniczych i samochodów
innych niż osobowe,
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
 zmieszane odpady komunalne,
i rozbiórkowe, zużyte opony.
Uzupełnieniem systemu jest Punkt Selektywnego  odpady pochodzące z działalności gospodarczej.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:
butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej,
kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do
mycia naczyń itp.), opakowania po produktach
spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki,
worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po
owocach i innych produktach, puszki po napojach,
sokach, puszki z blachy stalowej po żywności
(konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe
kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie wrzucamy:
opakowania po lekach, zużyte baterie i akumulatory,
opakowania po farbach, lakierach i olejach, plastikowych
zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD.

Zbierania Odpadów Komunalnych w Bulkowie.
INWESTYCJE
Inwestycje drogowe

Gmina Bulkowo pozyskała dotację ze środków gruntów rolnych na realizację przedsięwzięcia
finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek etap 2”.
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do Wysokość przyznanych środków wynosi 75 000,00 zł.
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Projekt ,,Ja w internecie”

Gmina Bulkowo realizuje projekt pn. ,,Ja
w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju
kompetencji cyfrowych”, współfinansowany w ramach
działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Jest to program finansowania bezpłatnych szkoleń
mający na celu zwiększenie grupy świadomych
i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług
publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne,
kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne
w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych
narzędzi cyfrowych. W szkoleniach uczestniczyć mogą
osoby, które ukończyły 25 rok życia, w tym osoby
niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie, bezrobotne
lub seniorzy. Jedna osoba może brać udział w jednym
szkoleniu. W ramach realizacji projektu zostanie
przeprowadzonych 10 szkoleń dla 120 mieszkańców.
Będą się one odbywać w Szkole Podstawowej w Nowych
Łubkach w systemie 2 dni po 6 godzin każde.
Obszary tematyczne szkoleń:
- ,,Rodzic w Internecie” – uczestnicy szkolenia
dowiedzą się jak chronić dzieci przed zagrożeniami
związanymi z korzystaniem z Internetu. Nauczą się
wychwytywać treści, które wpływają negatywnie na
emocje czy psychikę dziecka i na nie reagować.
Otrzymają wskazówki, jak odróżnić treści legalne od
nielegalnych.
- „Mój biznes w sieci” – szkolenie przeznaczone jest
m.in. dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą
albo przygotowują się do otwarcia własnego biznesu.
Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak korzystać
z zasobów Internetu, aby podnieś skuteczność działania
w ramach poszczególnych funkcji biznesowych i poznają
skierowane do biznesu usługi e-administracji.
- ,,Moje finanse i transakcje w sieci” – szkolenie
przeznaczone jest dla osób, które chcą wiedzieć jak
załatwiać sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za

pośrednictwem Internetu. Po szkoleniu każdy uczestnik
będzie potrafił m.in. zarządzać kontem bankowym,
dokonywać płatności, kupować, rezerwować podróż,
płacić podatki, korzystać z podstawowych usług
e-administracji oraz z informatycznych zasobów kultury
i edukacji.
- ,,Tworzę własną stronę internetową (blog)” szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć
się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub
bloga.
Uczestnicy
szkolenia
zdobędą
wiedzę
i umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce
w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego
nowe treści (tekst, grafika, muzyka, film) zgodnie
z prawem autorskim.
- ,,Rolnik w sieci” – szkolenie ma ułatwić pracę m.in.
rolnikom, pokazać jak rozwijać własną działalność, jak
zaoszczędzić czas i poprawić jakość życia. Uczestnicy
dowiedzą się, gdzie w Internecie można znaleźć
przydatne informacje, zapoznać się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i forami rolników.
Wartość projektu to kwota 67 200,00 zł, bez wkładu
własnego z budżetu Gminy Bulkowo. Wszelkie
informacje o projekcie udostępniane będą sukcesywnie na
stronie internetowej Gminy Bulkowo: www.bulkowo.pl.

„Budowa Parku Wiejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie
dz. o nr ewid. 4/3 w Pilichowie”

Trwają prace dotyczące zagospodarowania terenu
w ramach realizacji projektu „Budowa Parku Wiejskiego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki

o numerze ewidencyjnym 4/3 w Pilichowie”. Zakres prac
obejmuje m.in. wykonanie alejek, trawników, sadzenie
drzew i krzewów, montaż ławek i grilla betonowego.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

W kwietniu 2019 Gmina Bulkowo aplikowała
o środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 dla 3 sołectw.
Maksymalna możliwa kwota wsparcia dla jednego
sołectwa to 10 000,00 zł, pozostała kwota to środki
pochodzące z budżetu Gminy Bulkowo (powyżej 10 tys.
zł na każde zadanie)
 w sołectwie Worowice planowane jest utworzenie placu
zabaw na terenie przy dworku. Wartość kosztorysowa
robót to 19 506,00 zł brutto.

 w sołectwie Włóki będzie możliwe wykonanie
ogrodzenia działki oraz częściowe zagospodarowanie
terenu przy budynku po byłej szkole podstawowej.
Wartość kosztorysowa robót to 26 425,00 zł brutto.
 w sołectwie Bulkowo planowany jest zakup mebli
kuchennych oraz stołów i krzeseł do budynku świetlicy
OSP. Wartość kosztorysowa to 20 000,00 zł brutto.
Gmina Bulkowo sfinansuje również ze środków
własnych koszty wykonania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej, inspektorów nadzoru oraz tablic
pamiątkowych.
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Pozostałe złożone wnioski o dofinansowanie


Gmina Bulkowo złożyła wniosek o przyznanie
pomocy
finansowej
z
budżetu
Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu
Dofinansowania
Pracowni
Informatycznych
i Językowych” na utworzenie nowej pracowni językowej
w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach. W ramach
realizacji
przedmiotowego
zadania
zaplanowano
wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt dla 16
stanowisk + nauczyciel. W sali w której ma szansę
powstać pracownia językowa konieczna również jest
wymiana 6 okien dachowych oraz zniszczonej podłogi, co
również uwzględnia projekt. Całkowita wartość zadania
to 45 052,00 zł brutto, zaś wnioskowana kwota dotacji to
19 308,00 zł brutto.

Gmina Bulkowo złożyła 3 wnioski w ramach III
edycji programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego
i umundurowania - 2019” dofinansowanego ze środków
Powiatu Płockiego dla: OSP Blichowo, OSP Bulkowo,
OSP Nowe Łubki. Dla każdej z tych jednostek OSP
wnioskowaliśmy o 5 000,00 zł. W związku z programem

,,Mazowieckie Strażnice OSP – 2019” został również
złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP
w Blichowie. Ogólna kwota zadania to 20 000,00 zł.
Zgodnie z założeniami programu chcemy pozyskać
maksymalną możliwą kwotę, czyli 20 000,00 zł.

Gmina Bulkowo złożyła również wniosek
o przyznanie
pomocy
finansowej
ze
środków
Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP2019 na zakup nowej syreny alarmowej dla OSP
Pilichówko. Wnioskowana kwota pomocy wynosi
3 500,00 zł przy takiej samej kwocie wkładu własnego
z budżetu Gminy Bulkowo.

Gmina Bulkowo aplikowała o środki z Funduszu
Dróg
Samorządowych
na
realizację
zadania
pn. ,,Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz
290414W relacji Bulkowo – Gniewkowo - Pilichowo”.
Wartość kosztorysowa robót to 1 829 634,89 zł brutto.
Wnioskowana kwota dofinansowania to 80%, obecnie
trwa ocena merytoryczna wniosku.

,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2019 roku”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2019
i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie roku”, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych
Bulkowo dotację w wysokości 21 000,00 zł na realizację zadania. Pozostałe środki w kwocie 9000,01 zł będą
zadania pn.: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo.
„Zielone piłkochwyty – odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach”
w ramach Programu Działaj Lokalnie
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi
Razem” i Powiatu Płockiego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Łubkach
podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielone
piłkochwyty – odnowa boiska sportowego w Nowych
Łubkach” w ramach Programu Działaj Lokalnie. Projekt
otrzymał dofinansowanie o wartości 2 500,00 zł oraz
będzie realizowany przez grupę nieformalną Uczniowski
Klub Sportowy „BYSTRZAK” Nowe Łubki. W ramach
projektu zostanie stworzone nowe miejsce rekreacji przy
Szkole Podstawowej i przy remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowych Łubkach. Obiekt będą tworzyć boiska
do piłki nożnej oraz boisko do piłki siatkowej. Ponadto
obiekt będą zdobić piękne tuje szmaragdowe.
Koordynatorem projektu jest Krzysztof Jakubiak. W tym
miejscu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
naszym wspaniałym Strażakom Ochotnikom z Nowych
Łubek za okazaną pomoc.
Zmiany w programie „Rodzina 500+”
Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub
wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną
dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku w Bulkowie pokój nr 5, (pracownik odpowiedzialny za
życia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych realizację programu Rodzina 500+ Izabela Zuchora).
zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych
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zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca
nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już
2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice
wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone pobierający świadczenie 500+ muszą pamiętać, aby
z wyrównaniem od lipca.
złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
30 września, świadczenie będzie przysługiwać od z wyrównaniem od lipca br.
miesiąca złożenia wniosku.
Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo
Kiedy pierwsze wypłaty pieniędzy na nowych upieczeni rodzice?
Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do
zasadach?
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony zasady, od miesiąca złożenia wniosku.
wniosek. Tak
przedstawiają
się
poszczególne,
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od
maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca chwili urodzenia dziecka na złożenie wniosku.
złożenia wniosku:
Rodzice świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem
 Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę
2019 r.
 Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania
świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie decyzji.
Organ właściwy lub wojewoda przesyła
wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
wnioskodawcy
informację o przyznaniu świadczenia
 Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres
poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy
2019 r.
 Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej,
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od
tego organu informacji o przyznaniu świadczenia
2020 r.
 Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do wychowawczego.
Nieodebranie
informacji
o
przyznaniu
31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego tego świadczenia.
Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie
2020 r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane od 1 lipca 2019 roku (dla rodzica dziecka, na które
świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do obecnie nie pobiera tego świadczenia) do 31 maja 2021
30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden roku.
wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na
Informacje o Karcie Dużej Rodziny
Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.
dotyczące Karty Dużej Rodziny, która przysługuje
Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom
rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich Szczegółowy wykaz partnerów ogólnopolskiej Karty
wiek w chwili składania wniosku. Wnioski o Kartę Dużej Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Ministerstwa
Rodziny mogą złożyć również rodzice, którzy obecnie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na Portalu
mają troje dzieci w wieku np. 25, 29 i 35 lat.
Informacyjno–Usługowym EMPATIA – pod adresem
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu
wielodzietnych (3+) zarówno w instytucjach publicznych, w rodzinie.
jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy
Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się
kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego po wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków w Bulkowie do pokoju nr 5 (parter) do pracownika
rekreacyjnych , księgarni czy zniżki na zakup ubrań, Izabeli Zuchora.
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Wójt Gminy Bulkowo
oraz

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
serdecznie zapraszają na Zawody Sportowo-Pożarnicze,
które odbędą się w dniu 6 lipca 2019 r. o godz. 13.00 w Worowicach
(plac przy Dworku)

Festiwal Rabatki w Bulkowie - sadzonki drzew do rozdania za ekodziałania

Festiwal Rabatki, który odbył się w dniu 28 marca
2019 roku licznie zgromadził dzieci i dorosłych przed
budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej i Pracowni
Orange w Bulkowie. Od 9.30 rozpoczęła się zbiórka
makulatury i wymiana na sadzonki. Dzięki Nadleśnictwu
Płock otrzymaliśmy 1000 szt. drzewek. Oficjalnie
Festiwal rozpoczęła grupa ekomasterów z klasy III pod
kierunkiem Ewy Michalskiej, która zaprezentowała
występ słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej.
Natomiast Małgorzata Włoczkowska pracownik edukacji
leśnej z Nadleśnictwa w Płocku opowiedziała
uczestnikom o ekologii i środowisku.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Bulkowo
Gabriel Graczyk, dziękując wszystkim za pomysł
i organizację ekologicznej inicjatywy. Później wspólnie

z Dyrektor Biblioteki Natalią Maćkiewicz wręczyli
podziękowania za współpracę i podarowanie sadzonek
Małgorzacie Włoczkowskiej oraz za przygotowanie
występu i udział w projekcie podziękowania otrzymali
Ewa Michalska i Ekomasterzy z klasy III ze
Szkoły Podstawowej
w Bulkowie.
Następnie

podziękowania za współorganizację zostały wręczone
ekowolontariuszom w składzie: Ola Golus, Karolina
Borzewska, Oliwia Marciniak, Karolina Kwiatkowska,
Emilia Ambroziak, Karolina Chmielewska, Aleksandra
Chmielewska oraz Jakub Cichocki. Podziękowania za
udział otrzymali Seniorzy z Bulkowa oraz delegacje ze
wszystkich szkół z terenu Gminy Bulkowo. Po części
oficjalnej przyszedł czas na zabawę i karaoke
w wykonaniu ekowolonatriuszy oraz pozostałych
chętnych grup dzieci. Poza wymianą makulatury można
było odwiedzić stoiska z zadaniami, które zostały
przygotowane na zasadzie rywalizacji. Dzieci aktywnie
uczestniczyły w działaniach i zabawach ekologicznych.
W 3 osobowych grupach musiały odwiedzić stoiska
i wykonać zadania, za które mogły otrzymać 4 pieczątki,
dzięki temu mogły odebrać sadzonkę drzewa. Stoiska
zostały przygotowane przez wolontariuszy Pracowni
Orange i były to m. in: zabawy i gry ekologiczne,
chińczyk zagraj z nami, pomalowane dziecko to
szczęśliwe dziecko, posegreguj śmieci, zbuduj z nami
ekomastera i zapozuj na zielonej ściance oraz stoisko
z wiosennymi kanapeczkami przygotowane przez
seniorki. W wiosennym Festiwalu wzięło udział ponad
200 osób, a udało się zebrać dokładnie 988 kg
makulatury.

Festiwal Rabatki odbył się jako zakończenie
projektu "Ekomasterzy w Bulkowie. I Ty możesz zostać
Ekowolontariuszem”, który był realizowany przy wsparciu
Fundacji Orange w ramach konkursu grantowego na
rozwój i promocję wolontariatu w Pracowniach Orange,
organizowanego przez Fundację Dobra Sieć.

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