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INSPIRADONG SP, nagbunga
Ng higit sa inaasahan
Ibayong sigla, sipag at inspiradong
pagganap sa mandatong tungkulin at
gampanin ang isinakatuparan ng
bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan,
sa pangunguna ng Pangalawang Punong
Lalawigan Daniel R. Fernando, sa
nakalipas na anim na buwan na
nagbunga ng hiigt sa kanilang
inaasahan.
Mula Enero hanggang Hunyo, ang 7th SP
ay nakapagdaos ng 25 sesyon, gayundin
ang pagsasagawa ng 239 na
pagpupulong ng mga lupon at 185 na
pampublikong pagdinig na nagbigay
daan sa pagpapatibay ng kabuuang 198
na
panlalawigang
kapasiyahan
(resolusyon), kabilang ang 9 na
panlalawigang kautusan (ordinansa).
Tunay na nagsilbing huwaran ng
kanyang mga kasama sa Sangguniang
Panlalawigan ang Pangalawang Punong
Lalawigan sa pamamagitan ng pagtatala
ng kumpleto at perpektong bilang ng
pagdalo sa sesyon ng Sangguniang
Panlalawigan, kasama si Bokal Enrique
Viudez II. Kapwa sila nakapagtala ng tig25 bilang ng pagdalo.
Pinamunuan din niya ang pagpapatibay
ng mga napapanahong lehislasyon sa
pamamagitan ng pag-akda ng anim na
kapasiyahan (resolusyon) at dalawang
kautusan (ordinansa). Di rin pahuhuli
sina Bokal Felix Ople at Bokal Enrique
Dela Cruz, Jr. na kapwa nakapag-akda
ng tig-tatlong ordinansa, bukod pa sa
mga inakda nilang resolusyon.

VICEVICE-GOV. DANIEL PINARANGALAN
Umani ng pagkilala at parangal ang
kasipagan, talino at kahusayan ni Vice-Gov.
Daniel Fernando bilang pangalawang
punong lalawigan at tagapangulo ng hapag
nang parangalan siya ng isang samahan sa
pamamahayag kamakailan.
Ang Press Media Affairs Center, na binubuo
ng mga batikang mamamahayag sa Gitnang
Luzon, ang nagkaloob ng plake ng pagkilala
sa pangalawang punong lalawigan na may
pamagat na “Exemplary Public Service
Award as the Most Outstanding Vice Governor as Foremost Advocate of
Good Government and Best Provincial Officer of the Year.”
Isang malaking karangalan ang tinamo niyang parangal, hindi lamang para
sa kanyang sarili, kundi lalo’t higit para sa ating lalawigan. Sa iyo, Vice-Gov.
Daniel, congratulations at mabuhay ka!

GAWAD GALING SANGGUNIAN, SISIMULAN NA!
Matapos ang isang taong pamamahinga, muling inilunsad ng Sangguniang
Panlalawigan ang pambatong proyekto nito, ang Gawad Galing
Sanggunian 2011 upang muling kilalanin at parangalan ang mga mabubuti
at mahuhusay na pagganap sa tungkulin at paggawa ng mga batas ng ating
mga Sangguniang Bayan at Sangguniang Panlungsod, gayundin ng mga
tagapangulo ng hapag, kagawad at kalihim ng sanggunian.
Ang proyektong ito ay muling inilunsad sa bisa ng Panlalawigang
Kapasiyahan Blg. 178-T’11 (Panlalawigang Kautusan Blg. 05-2011) na
akda at itinaguyod ni Bokal Ariel Arceo, tagapangulo ng Committee on
Oversight and Legislative Affairs.
Unang hakbang na isasagawa ng GGS Executive Committee ay ang pagbuo
ng mga Lupon sa Pagpili at Lupon sa Pagsala. Sisimulan ang pagbisita at
ebalwasyon sa buwan ng Hulyo, kasunod ang mga panayam. Idaraos ang
“Araw ng Parangal” sa buwan ng Disyembre.
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Madugong Birthday, Ipinagdiwang ni VG Daniel
Nagdiwang si Vice-Gov. Daniel
Fernando ng kanyang ika-49 na
kaarawan, kasabay ang pagdaraos ng
isang Blood Letting Project, noong
Mayo 11, 2011 sa Provincial Gym kung
saan mahigit isandaang katao, kabilang
ang mga empleyado ng Capitolyo, ang
nagpadanak ng dugo para magamit na
pantawid buhay.
Sa pangunguna ng Bulacan Capitol
Information
Officers
(BCIOs)
at
pakikipag-ugnayan sa Tanggapan ng
Pangalawang
Punong
Lalawigan,
naisakatuparan ang makabuluhang
proyekto sa pakikipagtulungan ng mga
doctor, nars at tauhan ng Provincial
Public Health Office at ng Bulacan
Provincial Blood Center (BPBC).Ang
kabuuang bilang ng mga nagparehistro
para mag-donate ng dugo ay 177,
ngunit 101 lamang ang nakapasa sa
mga screenings na isinagawa at
siyang nakapagkaloob ng dugo.
Ang mga nakolektang dugo ay
idedeposito sa Bulacan Provincial
Blood Center (BPBC) upang magamit

ng Bulacan Medical Center para sa
mgamangangailangan ng dugo sa
hinaharap.
“Ang
pagsasama-sama
ay
makatutugon
sa
patuloy
na
pagkakaroon ng sapat at ligtas na dugo
para sa lahat ng nangangailangan,” ani
Vice-Gov.
Fernando..
“Nagpapasalamat din po ako sa lahat
ng mga kawani at mga nagmamahal sa
akin na nagpunta, nakilahok at bumati
sa aking kaarawan,” dugtong pa niya.

kanilang ibinigay na suporta at
pakikiisa sa proyekto, ang mga donors
ay pinagkalooban ng mga sertipiko ng
pagkilala at ng card na magagamit nila
sa pagkakataong sila naman ang
mangangailangan ng dugo.
Isang masarap na pananghalian ang
sumunod sa blood letting na ginanap
sa Bulwagang Senador Benigno
Aquino, Jr. bilang pasasalamat ni ViceGov. Daniel at blow-out na rin niya para
sa kanyang kaarawan.

Bilang pagkilala at pagpapahalaga sa

Siyam na Ordinansa, Pinagtibay ng SP
Mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito,
siyam na panlalawigang kautusan ang
naitaguyod at napagtibay ng ating
Sangguniang Panlalawigan. Ito ang mga
sumusunod:

Sa Pagpapatupad Ng Section 434 Ng 1991
Local Government Code Na Nagbibigay Ng
Scholarship
Sa
Mga
Opisyal
Ng
Sangguniang Kabataan Sa Lahat Ng
Pampublikong Kolehiyo At Unibersidad Sa
Lalawigan Ng Bulacan

1. Panlalawigang Kautusan Blg. 01-2011 Kautusan Na Nag-Aatas Sa Lahat Ng
Nagmamaneho At May-Ari Ng Lahat Ng Uri
Ng Mga Sasakyan Na Huwag Gumamit Ng
High Intensity Discharge (HID) Lamps O
Anumang Kaugnay Na Bagay

4. Panlalawigang Kautusan Blg. 04-2011 Kautusang Nagtatakda Ng Hulyo 27 Bilang
Iglesia Ni Cristo Day At Non-Working
Holiday Sa Lalawigan Ng Bulacan

2. Panlalawigang Kautusan Blg. 02-2011 Kautusang Nagsususog Sa Section 2.G.01
Ng Provincial Revenue Code Of Bulacan
Upang Maibaba Ang Amusement Tax Mula
20% Na Maging 10% Bilang Pagsunod Sa
Republic Act 9640

5. Panlalawigang Kautusan Blg. 05-2011
Panlalawigang Kautusan ng Pagkilala sa
mga Katangi-tanging Sangguniang Bayan/
Panlungsod, Tagapangulo ng Hapag,
Kagawad
ng
Sangguniang
Bayan/
Panlungsod at Kalihim Bayan/Panlungsod
na Tatawaging “Gawad Galing Sanggunian”

3. Panlalawigang Kautusan Blg. 03-2011 Kautusang Nagtatakda Ng Panuntunan Para

6. Provincial Ordinance No. C-005 - An
Ordinance Enacting The 2011 Revised

Environmental Code Of The Province Of
Bulacan
7. Panlalawigang Kautusan Blg. 06-2011
Kautusang Nagtatakda na ang Huling
Biyernes ng Oktubre ay Ideklarang NonWorking Holiday sa Lalawigan ng Bulacan
Bilang Pagpapahalaga sa Pagkakatatag ng
“JIL” o “Jesus Is Lord Movement”
8. Panlalawigang Kautusan Blg. 07-2011 Kautusan na Nagbabawal sa Pagsusunog ng
Dayami at Iba Pang Kahalintulad Nito sa
Nasasakupan ng Lalawigan ng Bulacan
9. Panlalawigang Kautusan Blg. 08-2011 Kautusan Na Nagtataguyod Ng Alituntunin
At Patakaran Sa Pagsugpo At Pagpapataw
Ng Parusa Sa Sinumang Mahulihan Na
Nagbebenta, Nagbibiyahe At Nagtatago Ng
Karneng “Botcha” O “Double-Dead Meat” Sa
Nasasakupan Ng Lalawigan Ng Bulacan
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”SP FILES” ON-AIR MULI

.

P1.7 BILLION LOAN
APRUB NG SP

DIGITAL CONVERSION
PROJECT, TAPOS NA

Kinatigan ng Sangguniang Panlalawigan
ang P1.7 Billion Term Loan Agreement sa
pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng
Bulacan at Philippine National Bank (PNB)
sa bisa ng pinagtibay na Panlalawigang
Kapasiyahan Blg. 151-T’11, noong ika-25
ng Mayo 2011, kaugnay ng pagdaraos ng
ika-20
pulong
ng
Sangguniang
Panlalawigan.

Nagtapos na ang P1.5 Milyon na
proyekto ng Sangguniang Panlalawigan
na naglalayong maigawa ng “digital
images” o katulad na imahe, ang mahigit
300,000 pahina ng mga dokumento
katulad ng mga resolusyon at ordinansa,
mga katitikan ng mga pagpupulong ng
Sangguniang Panlalawigan na at iba
pang mahalagang dokumento upang
magkaroon ng duplikadong kopya bilang
“back-up.”

Muli na namang on-air ang “SP Files!“
Ang programa sa radyo ng Sangguniang
Panlalawigan na matagal ding nawala sa ere
mula nang magpasimula ito noong Enero 29,
2001 sa himpilan ng Radio Bulacan sa
campus ng Bulacan Agriculutural State
College (BASC), Poblacion, San Ildefonso,
Bulacan. Nahinto ito nang isara ang naturang
istasyon na ipinanukalang ilipat sa Lungsod
ng Malolos.
Noong Abril 13, 2011, araw ng Miyerkules,
ika-9:00 hanggang ika-10:00 ng umaga, muli
itong pumailanlang sa himpapawid sa bago
nitong istasyon, ang Radyo Bulacan, 90.3
FM, na matatagpuan sa ikalawang palapag ng
NorthLink Building, Maharlika Road, Sta.
Rita, Guiguinto, Bulacan. Ang pagbabalikere ng “SP Files“ ay bahagi ng proyekto ng
Provincial Public Affairs Office (PPAO),
kung saan nakipagkasundo ang Pamahalaang
Panlalawigan kay G. Rommel Ramos,
tagapangasiwa ng Radyo Bulacan, upang ang
ilang
tanggapan
ng
Pamahalaang
Panlalawigan ay magkaroon ng mga radio
program upang mabilis na maiparating sa
mga mamamayan ang mga programa,
proyekto at iba pang gawain ng Pamahalaang
Panlalawigan.
Pinalad ang Sangguniang Panlalawigan na
mapabilang sa ilang tanggapan, tulad ng
PPAO, Bulacan PNP, PSWDO at Provincial
Health Office-Public Health, na nabigyan ng
pagkakataong makapagradyo mula Lunes
hanggang Sabado, mula ika-9:00 hanggang
ika-10:00 ng umaga. Sa muli nitong pagbubroadcast,
pansamantalang
umaaktong
anchor/host ng programa si G. Renato
Francisco, Information Officer ng Tanggapan
ng Kalihim ng Sangguniang Panlalawigan,
para kay Kalihim Alicia Javier, dating host
ng programa, na hindi makaakto dahil sa mga
commitment.
May tatlong segments ang programa, ang
“Legislative
Tidbits”,
samut-saring
pagbabalita ng iba’t ibang impormasyon at
trivia tungkol sa Sangguniang Panlalawigan,
“Secretary’s Report”, pag-uulat ng mga
huling kaganapan sa loob at labas ng
Sangguniang Panlalawigan, kabilang na ang
pagsesesyon at pagdinig ng mga lupon ng
Sangguniang
Panlalawigan,
at
ang
“Talakayang Lehislatura” na nagtatalakay sa
isang batas, panukala o isyung napapanahon
at pinag-uusapan sa kasalukuyan.

Sa pagtataguyod nina Bokal Ramon
Posadas, Bokal Enrique Dela Cruz, Jr. at
Bokal Enrique Viudez II, mga tagapangulo
ng Legislative Backstopping Committee,
Committee on Ways and Means at
Committee on Appropriations, buong
pagkakaisang sinang-ayunan ng lahat ng
kagawad na dumalo ang pagpapatibay sa
nasabing Loan Agreement matapos ang
mga deliberasyon at pagdinig na
isinagawa. ng Sangguniang Panlalawigan.
Matatandaan na bago ito, pinagtibay ng
Sangguniang
Panlalawigan
ang
Panlalawigang Kapasiyahan Blg. 138-T’11
noong Abril 27, 2011 na nagbigay ng
kapangyarihan sa Punong Lalawigan
Wilhelmino M. Sy-Alvarado na makautang,
sa ngalan ng Pamahalaang Panlalawigan,
sa anumang bangko o financial institution
ng halagang isang bilyon at pitong daang
milyong piso (P1.7B) bilang pondong
kailangan para maipantustos sa malalaking
proyektong imprastraktura ng lalawigan,
tulad ng pagpapagawa at pagsasaayos ng
mga pandistritong ospital, mga paaralan,
kalsada at tulay, flood control systems at
pagbili ng mga dump trucks at heavy
equipment.
Matapos ang pakikipag-usap sa iba’t ibang
bangko at financial institutions, nakita na
ang loan agreement package na alok ng
PNB
ang
pinakamaganda
at
pinakapaborableng para sa lalawigan kaya
ito ang napili, sa rekomendasyon na rin ng
Local Finance Committee.
Sa pagpapatibay ng loan agreement na ito,
inaasahan na mapapasimulan na sa lalong
madaling panahon ang mga panukalang
pagawaing imprastraktura na lubhang

Simulan noong Enero ng taong ito,
isinagawa ng mga tauhan ng Ayala
Systems Technology, Inc. na siyang
kinontrata
ng
Pamahalaang
Panlalawigan, katulong ang ilang kawani
ng
Tanggapan
ng
Kalihim
ng
Sangguniang Panlalawigan, natapos ang
naturang proyekto ng buwan ng Hunyo.
Inaasahan na sa mga susunod na buwan
ay maiaayos na rin ang pagsasalin ng
kopya ng mga naturang “digital images”
sa mga kompyuter ng Sangguniang
Panlalawigan upang maging mabilis,
maayos at
“high-tech” na ang
pamamahala, paggamit at pag-“retrieve”
ng mga naturang dokumento. Gayundin,
nakatitiyak
na
ang
Pamahalaang
Panlalawigan na anumang mga diinaasahang pangyayari, tulad ng sunog,
lindol o iba pang kalamidad, ang
dumating, ligtas at di mawawala ang
kopya ng mahahalagang dokumento ng
Sangguniang Panlalawigan.

kailangan upang higit na mapagbuti at
mapabilis ang paghahatid ng mga serbisyo
sa ating mga kababayan, lalo na sa
larangan ng edukasyon at kalusugan.

LEGISLATIVE DIGEST
Ang Legislative Digest ay inilalathala ng
Tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang
Panlalawigan apat na beses sa isang taon.
Para sa mga komento, puna, suhestiyon o
katanungan, makipag-ugnayan sa aming
tanggapan.
Telepono Blg. – (044) 791-0019/ 791-8168
Website – http://sp.bulacan.gov.ph
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Independence Day Celebration with Guest Speaker

Vice-Gov. Daniel spearheaded a Blood Letting Project

Speaker Sonny Belmonte of the House of Representatives

during his birthday celebration last May 11, 2011

Vice-Gov. Daniel with the Rescue 117 team

Kapitolyo sa Barangay: Awarding of farm equipment

SP QUIKSTAT
ACCOMPLISHMENT REPORT
(January – June 2011)

`

A. PLENARY AFFAIRS:
1. No. of Sessions Conducted:

D. SIGNIFICANT ACCOMPLISHMENTS:
25

B. RESOLUTIONS/ORDINANCES ENACTED
a. Provincial Resolutions:
b. Provincial Ordinances:
c. Municipal/City Resolutions
d. Municipal/City Ordinances

70
9
9
110
______
198

C. COMMITTEE AFFAIRS:
1. No. of Committee Meetings Conducted:
2. No. of Committee/Public Hearings Conducted:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

239
185
8.

Regular updating and maintenance of SP Website
Weekly broadcast of program “SP Files” at Radyo Bulacan
Publication & distribution of “Legislative Digest”, quarterly
newsletter of SP
Ang LEGISLATIVE
ay inilalathala
ng
LEG
Updating
of ISLATIVE
database on the DIGEST
Legislative Tracking
System
Tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang Panlalawigan apat na beses
Electronic
Data Back-up System-Scanning of Resolutions
sa isang taon. Para sa komento, puna, suhestiyon o katanungan,
and
Ordinances
makipag-ugnayan sa aming tanggapan.
Maintenance and continuous updating of Legislative Library
Telepono Blg. – (044) 791-0019/ 791-8168
and
Archives
Website – http://sp.bulacan.gov.ph
Digital Conversion Project – P1.5 Million Project of
Sangguniang Panlalawigan, in cooperation with Ayala
Systems Technology, Inc., to convert legislative documents
into digital images with indices
Conduct of annual project “Gawad Galing Sanggunian”

