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 Taon 11 Blg. 4                                                            Oktubre - Disyembre 2012 

 
 

MAKINIG AT

MAKISANGKOT! 

 
sa Radio Program ng Sangguniang 

Panlalawigan na: 

“SP Files” 
Mapapakinggan tuwing araw ng 

MIYERKULES, ika-9:00-10:00 ng 

umaga sa himpilang Radyo Bulacan, 

95.9fm sa talapihitan ng inyong mga 

radyo. 

 

Hosted by Sec. Ma. Perpetua “Ua” R. 

Santos at G. Jing Francisco 

 
 

Pinarangalan kamakailan ang 

Pangalawang Punong Lalawigan 

Daniel R. Fernando bilang 

Pinakanatatanging Lingkod 

Bayan ng taong 2012 (Most 

Outstanding Public Servant of 

2012) na Ipinagkaloob ng Gawad 

Amerika Foundation, Inc. bilang 

pagkilala sa kanyang mahusay, 

matapat at makabuluhang 

pagganap ng tungkulin bilang 

isang lingkod-bayan at 

mambabatas. Iginawad ang 

nasabing pagkilala sa ating 

masipag at makisig na bise-

gobernador noong ika-5 ng 

Nobyembre 2012. sa Celebrity 

Center, Los Angeles, California, 

Estados Unidos.  
 

Kinilala din sa nasabing parangal 

ang iba pang mga kilalang lingkod-

bayan tulad nina Senador Loren 

Legarda, Kinatawan Manny 

“Pacman” Pacquiao, Bise-Alkalde 

Isko Moreno ng Lungsod ng 

Maynila at marami pang  iba. 
 

Ang pagkilalang ito kay Bise-

Gobernador Daniel ay konkretong 

patunay sa kanyang mahusay at 

natatanging paglilingkod bilang 

isang huwarang lingkod bayan at 

sa kanyang magagandang 

programa at proyektong 

naisakatuparan para sa ating mga 

kalalawigan. Ito rin ay isang buhay 

na patotoo sa kanyang matapat at  

marubdob na dedikasyon sa 

kanyang sinumpaang tungkulin. 

 

Bilang pro-aktibong kabalikat ng 

ating   Punong  Lalawigan 

Wilhelmino  M.  Sy-Alvarado  ay  

 

PANLALAWIGANG 

BOTIKA ITINATAG 

SA LALAWIGAN 

 

Upang ganap na maisakatuparan 
ang pagkakaroon ng isang 
kumprehensibo at epektibong 
pamamaraan upang mapaunlad at 
mapagbuti pa ang paghahatid ng 
mga serbisyong pangkalusugan sa 
ating lalawigan na  magbibigay daan 
din upang magkaroon ng sapat na 
gamot at serbisyong medikal sa 
lahat ng panahon para sa mga 
mamamayan sa mababang halaga 
lamang, gaya ng itinatadhana ng 
Seksiyon 11, Artikulo XIII ng 
Saligang Batas ng 1987, itinatag ng 
Pamahalaang Panlalawigan ang 
Panlalawigang Botika  o Bulacan 
Provincial Pharmacy (BPP).  
 

               
 

 

 

 

naglingkod siya ng buong husay at katapatan. 

Bilang  tagapangulo ng Sangguniang 

Panlalawigan at sa kanyang pamumuno, ang 

ating Sangguniang Panlalawigan, bilang 

lehislaturang sangay, ay naging napakabuting 

katuwang at kaagapay ng ehekutibo sa 

paghahatid ng mga napapanahon at 

kinakailangang serbisyo publiko, sa 

pamamagitan ng pagpapanukala at 

pagpapatibay ng mga napapanahon at 

makabuluhang batas. 

 

Sa karangalang ito, minsan pa ay nabigyang 

ningning ang lalawigan ng Bulacan, kaya ang 

ating pagbati at paghanga sa ating masipag at 

makisig na pangalawang punong lalawigan. 
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Para sa taong 2012, ang Sangguniang 
Panlalawigan ay nakapagpatibay ng 
kabuuang 372 na panlalawigang 
kapasiyahan. Ito ay tuwirang 
nagpapakita ng angking kasipagan at 
husay ng bumubuo ng ating SP, sa 
pangunguna ng Pangalawang Punong 
Lalawigan Daniel R. Fernando. sa 
larangan ng pagbabatas. 
 
Kabilang dito ang 16 na panlalawigang 
kautusan o ordinansa na kasalukuyan 
nang ipinatutupad sa ating lalawigan 
na inaasahang makatutulong ng malaki 
tungo sa higit pang kaunlaran at 
kasaganaan ng ating lalawigan, kasama 
na rin ang pagkakaroon ng matiwasay 
at mapayapang pamayanan para sa 
kagalingan at kapakibangan ng ating 
mga kababayan. 
 
Ilan sa mga mahahalagang batas na ito 
ang mga sumusunod: 

 
1. PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 
2012-01 - KAUTUSANG NAGTATATAG 
NG BULACAN TRICYCLE CODE – isang 
mahalagang batas na naglalayong 
maisaayos ang pamamasada ng mga 
tricycle sa lalawigan, malutas ang 
problema sa mga kolorum na traysikel 
at lumalalang trapiko, at magkaroon 
ng malawakang pagkakaisa at ugnayan 
ang mga tricycvle operators at drivers 
sa lalawigan.  

 
2. PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 
2012-02 - KAUTUSAN NA 
IPINAGBABAWAL ANG PAGPAPAKO/ 
PAGKAKABIT NG MGA TARPULIN AT 
ANUMANG KAUGNAY NA BAGAY SA 
MGA MGA PUNO NA GINAGAMIT 
BILANG PANG-ANUNSYO, GAYUNDIN 
ANG PAGPIPINTURA NG MGA PUNO 
UPANG MAPANGALAGAAN ANG 
ATING LIKAS NA YAMAN -, 
pangunahing layunin ng naturang 
ordinansa na mapangalagaan  ang 
ating mga puno laban sa walang 
patumanggang pagpapako at 
pagkakabit ng mga anunsyong tulad ng 
tarpaulin, at pagpipintura na sumisira 
at pumapatay sa ating mga puno. 

 

at pumapatay sa ating mga puno. 
 
3. PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 
2012-03 - AN ORDINANCE 
PRESCRIBING GUIDELINES ON THE 
RECLASSIFICATION OF AGRICULTURAL 
LANDS TO NON-AGRICULTURAL USES 
BY LOCAL SANGGUNIANS IN THE 
PROVINCE OF BULACAN – layunin ng 
batas na ito na itama ang maling 
paniniwala ng mga Sangguniang bayan 
at panlungsod na hindi na kailangang 
magsabatas pa ng isang hiwalay na 
kautusan para sa muling pag-uuri o 
reklasipikasyon ng isang parsela ng 
lupa na nasasakop na ng Zoning 
Ordinance.  

 
4. PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 
2012-04 - KAUTUSANG NAGTATATAG 
NG TOURISM CODE OF BULACAN – ito 
ang instrumento tungo sa mabilis na 
pagsulong at pag-unlad ng turismo sa 
lalawigan upang maitanghal ang 
mayamang kultura at makulay na 
kasaysayan ng lalawigan. 
  
5. PANLALAWIGANG KAUTUSAN           
BLG. 2012-06 - KAUTUSANG 
NAGTATADHANA SA MGA PAARALAN 
MAGING PUBLIKO O PRIBADO MAN, 
NA MAGSAGAWA NG MGA 
ALITUNTUNIN O PATAKARAN PARA 
MASUGPO ANG PAG-IRAL NG 
PANANAKOT AT PANDUDURO 
(BULLYING) NG MAG-AARAL SA 
KAPWA NITO - ang batas na ito ang 
inaasahang lulutas at susugpo sa 
sinasabing laganap na insidente ng 
pananakot at panduduro o “bullying” 
ng mga mag-aaral sa ating mga 
paaralan sa lalawigan.  
 
6. PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 
2012-07 - KAUTUSANG  NAGSUSULONG 
NG SPECIAL EDUCATION (SPED) PARA  
SA MGA KABATAANG MAY 
KAPANSANAN SA LALAWIGAN NG 
BULACAN AT PAGLALAAN NG 
KAUKULANG PONDO UKOL DITO - 
adhikain ng batas na ito na maisulong 
at   maitaguyod  sa      pamamagitan ng   
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16 na Ordinansa Aprub  

ng SP sa 2012 
 

edukasyon   ang kagalingan ng mga taong 
may kapansanan upang maging 
produktibong miyembro ng ating 
pamayanan. 
 
7. PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 
2012-08 - ISANG ORDINANSA NA NAG-
AATAS NG PATAKARAN SA PAG-AANGKAS 
SA MOTORSIKLO AT PAGPAPATAW NG 
KAUKULANG KAPARUSAHAN SA 
PAGLABAG DITO –  layunin ng batas na ito 
na magpatupad ng mga alituntunin at 
regulasyon para mailayo sa kapahamakan 
ang mga mamamayan at mapanatiling 
ligtas sa anumang sakuna sanhi ng pag-
aangkas ng higit sa isang pasahero sa 
motorsiklo.  

 
8. PANLALAWIGANG KAUTUSAN    BLG. 
2012-09 - KAUTUSANG NAGBABAWAL SA 
PAGGAMIT NG NON-BIODEGRADABLE (DI-
NABUBULOK) 
PLASTIC BAGS, STYROFOAM AT MGA 
KAURI NITO BILANG PACKAGING 
MATERIALS SA LALAWIGAN NG BULACAN 
AT NAGTATAKDA NG KAPARUSAHAN SA 
PAGLABAG DITO - layunin ng batas na 
mapangalagaan ang kapaliigiran at 
maipamulat sa mga lahat ng mamamayan 
ang pinsalang maidudulot ng patuloy na 
paggamit ng non-biodegradable (di-
nabubulok) plastic bags, styrofoam at mga 
kauri bilang packaging materials. 

 
10, PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 
2012-11 - AN ORDINANCE ENACTING THE 
HEALTH AND SANITATION CODE OF THE 
PROVINCE OF BULACAN AND FOR OTHER 
PURPOSES – naglalayong mapalakas at 
mapatatag ang pangangalaga sa kalinisan 
ng paligid at kalusugan ng mamamayan na 
siyang susi sa kaunlaran.  
                   
11. PROVINCIAL ORDINANCE   NO. 2012-
15 - AN ORDINANCE INSTITUTIONALIZING 
THE BULACAN PROVINCIAL PHARMACY 
(BPP) PROVIDING FOR ITS ORGANIZATION, 
CONSIGNMENT SYSTEM AND OTHER 
PROVISION -  naglalayong maisakatuparan 
ang paghahatid ng mabuti at epektibong 
serbisyong pangkalusugan sa ating 
lalawigan, lalo na ang pagkakaroon ng 
sapat na gamot para sa mga mamamayan 
sa mababang halaga lamang. 
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    Panlalawigang Botika…  

 

Ang pagtatayo ng BPP ay 
nabigyang katuparan sa 
pamamagitan ng Panlalawigang 
Kautusan Blg. 2012-15 na 
pinagtibay ng Sangguniang 
Panlalawigan noong Nobyembre 6, 
2012. 
 
Ang pagtatatag ng isang 
sentralisadong botika ay 
inaasahang magtataas pa sa antas 
ng paglilingkurang pangkalusugan 
at magtitiyak na mayroong suplay 
ng sapat na gamot sa mga botika 
ng mga ospital ng pamahalaan sa 
lalawigan sa lahat ng pagkakataon, 
lalo na para sa mahihirap nating 
kababayan. Ito rin ay isang 
magandang alternatibong paraan 
ng pagsusuplay ng gamot na 
magbibigay naman ng dagdag na 
kita sa pamahalaang panlalawigan.  
 

Ilan sa magagandang benepisyong 
maipagkakaloob ng pagtatayo ng 
BPP, na isinulong ni Bokal Eulogio 
Sarmiento III,  ay ang mga 
sumusunod: 

 

1. Hindi na kailangan ang 
paglalaan ng badyet sapagkat 
“consignment” ang transaksiyon 
nito. Ang pagbabayad ng 
nakuhang gamot sa mga 
lehitimong supplier ay nakabatay 
sa aktuwal na nabiling gamot sa 
mga botika ng mga ospital ng 
pamahalaang panlalawigan; 
 
2. Magbibigay daan ito upang 
madagdagan    ang  suplay  ng  
mga gamot na mura ngunit mataas  
ang    uri  sa   mga  botika  ng  mga 

 
PGB NAGKALOOB NG 

TULONG PARA SA MGA 

SINALANTA NI PABLO 

 
“Noong mga nagdaang panahon, ang ating 

lalawigan ay dumanas ng mga kalamidad at 

maraming tulong ang ating tinanggap mula sa 

iba’t ibang lalawigan, kaya dapat lamang na sa 

pagkakataong ito, tayo naman ang tumulong.” 

Ito ang tinuran ng ating punong ehekutibo, 

Punong Lalawigan Wilhelmino M. Sy-

Alvarado, kaugnay ng kanyang naging 

kampanya na isantabi muna ang pagdaraos ng 

Christmas Party sa Kapitolyo sa taong ito 

upang bigyang daan ang pagbibigay ng tulong 

pinansyal sa ating mga kababayan sa Mindanao 

na nasalanta ng bagyong Pablo kamakailan.  

 

Sa halip na gumastos para sa pagdiriwang ng 

Christmas party ang mga taga-Kapitolyo, 

iuukol na lamang ang naturang halaga bilang 

tulong pinansyal para sa naging biktima ni 

Pablo sa Mindanao. 

 

Ang magandang hangaring ito ng punong 

lalawigan ay buong pagkakaisang sinang-

ayunan at sinuportahan ng bumubuo ng ating 

Sangguniang Panlalawigan, sa pangunguna ni 

Vice-Governor Daniel R. Fernando, kaya 

noong Disyembre 11, 2012, pinagtibay ng 

Sangguniang Panlalawigan ang Panlalawigang 

Kautusan sa Paglilipat Blg. 08-2012 

(Panlalawigang Kapasiyahan Blg. 352-T’12) na 

naglilipat ng halagang mahigit tatlong milyong 

piso mula sa pondong nakalaan sa Program on 

Awards and Incentive for Service Excellence 

(PRAISE) tungo sa Maintenance and 

Operations and Other Expenses (MOOE) ng 

tanggapan ng Punong Lalawigan na maaaring 

pagkunan ng pondo para sa pagbibigay na 

tulong pinansiyal sa mga nasalanta ng bagyo at 

iba pang kalamidad. 

 

Bagaman at nakansela ang Christmas Party sa 

taong ito, itinuturing naman itong isang 

magandang oportunidad upang mabigyan ng 

kakaibang uri at pamamaraan ang pagdiriwang 

ng Pasko sa Kapitolyo, sa pamamagitan ng 

pagbibigay ng tulong sa mga nabiktima ng 

kalamidad. Hindi nga ba’t ang tunay na diwa 

ng Pasko ay ang pagbibigay ng pagmamahal na 

epektibong maipapahayag sa pamamagitan ng 

pagkakaloob ng tulong? 

 

ospital; 
 
3.  Ang salaping kikitain dito ay 
tuwirang magagamit upang 
maiangat pa at higit na 
mapagbuti ang operasyon ng 
mga ospital; 
 
4. Ang pondo na nakalaan sana 
na pambili ng gamot ay 
magagamit na ngayon sa ibang 
pangangailangan ng mga 
ospital. 

 

Ang operasyon ng BPP ay 
papatnubayan at isasakatuparan 
sa pamamagitan ng binalangkas 
at itinatag na mga sumusunod: 
 
1. Lupon ng Patnugot – ang 
“oversight and policy-making 
body” ng BPP. 
 
2. Drug Consignment and 
Management Committee – 
responsable sa implementasyon 
ng “consignment system” para 
sa pagbili ng mga gamot at 
medisina alinsunod sa 
itinatadhana ng Batas 
Pambansa Blg. 9184. Ito ay 
bubuuin ng mga sumusunod na 
lupon:  
  
A, Therapeutic Committee  
B.  Procurement Committee  
C.  Pricing Committee  
D. Quality Control Committee 
 
Hihirang din ng isang punong 
tagapagpaganap, isang 
tagapamahala, isang ingat-
yaman, isang pharmacist at 
ilang tauhan na siyang gaganap 
sa pang-araw-araw na 
operasyon ng BPP. 
 

Ang Legislative Digest ay inilalathala ng 

Tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang Panlalawigan apat na beses 
sa isang taon. Para sa komento, puna, suhestiyon o katanungan, 
makipag-ugnayan sa naturang tanggapan.  
 
Telepono Blg. – (044) 791-0019/ 791-8168 
Website – http://sp.bulacan.gov.ph 
 

http://sp.bulacan.gov.ph/
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th
 SANGGUNIANG PANLALAWIGAN 

(January – December 2012) 
 

        A. PLENARY AFFAIRS: 
 

      I. Number of Sessions Conducted:  

 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter TOTAL 

Regular Session 13 12 8 12 45 

Special Session 0 1 3 2 6 

 13 13 11 14 51 

 
        II. Number of Resolutions & Ordinances Enacted: 

 1st Q 2nd Q 3rd Q 4th Q TOTAL 

1. Provincial Resolutions 44 41 31 46 162 

2. Provincial Ordinances 9 5 - 2 16 

3. Provincial Reversion Ordinances 
    (Kautusan sa Paglilipat) 

- 1 3 4 8 

4. Municipal/City Resolutions 5 5 2 - 12 

6. Municipal/City Ordinances 78 33 27 36 174 

 136 85 63 88 372 

 

        B. COMMITTEE AFFAIRS: 
 

          I. No. of Committee Meetings Conducted 

 1st Q 2nd Q 3rd Q 4th Q TOTAL 

Committee Meetings Conducted 121 93 40 65 319 

 
 

          II. No. of Public Hearings Conducted 

 1st Q 2nd Q 3rd Q 4th Q TOTAL 

Public Hearings Conducted 45 48 25 32 150 

 

   C. OTHER PROGRAMS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN BY SP FOR 2012 
 

1. Regular updating and maintenance of SP Website 
2. Weekly broadcast of radio program “SP Files” at Radyo Bulacan, 95.9 fm – 39 airings or broadcast made 
3. Publication & distribution of “Legislative Digest”, quarterly newsletter of SP – 4 publications made and  
    distributed (including this one) 
4. Continuous updating of database on the Legislative Tracking System (LTS) -  all important information  
     and data on all  existing resolutions, past and present, were encoded in the LTS for easy tracking and retrieval 
5. Digitization and scanning of Resolutions and Ordinances – all newly enacted resolutions/ordinances scanned  
    digitally and saved in computers and backed up for safety 
6. Maintenance and updating of Legislative Library and Archives 
7. Implementation of the Paperless Session Project – orientation of the Board Members and their staff already  
    conducted and installation of required system being undertaken 
 
 

 
 


