
Uchwała Nr 1/2010 

Rady Sołeckiej w Bułakowie z dnia 10.06.2010r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Bułaków” 

 

 

Na podstawie § 6 pkt 1 i § 22 Statutu Rady Sołeckiej w Bułakowie stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr VIII/49/91 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06 lutego 1991r. w 
sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa  i Rady Osiedla w związku z pkt 2 załącznika nr 2 do 
uchwały nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie Statutu 
Gminy Pogorzela uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 
W załączniku do Uchwały Nr 1/09 Rady Sołeckiej w Bułakowie z dnia 25 września 

2009r. w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Bułaków” wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) w spisie treści w rozdziale II „Inwentaryzacja zasobów miejscowości” dodaje się 

pkt. 5 w brzmieniu :  
„5. Opis i charakterystyka obszarów miejscowości Bułaków o szczególnym znaczeniu dla 
mieszkańców” 

 
2) w części opisowej w Rozdziale II „Inwentaryzacja zasobów miejscowości” dodaje 

się  pkt.5 w brzmieniu:  
 

„ 5.  Opis i charakterystyka obszarów miejscowości Bułaków o szczególnym znaczeniu dla 

mieszkańców. 

 
 Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, 

sprzyjającym nawiązywaniu kontaktom społecznym jest centrum miejscowości Bułaków. Jest 

to teren na którym znajduje się świetlica wiejska, oraz park. We wsi znajduje się również 

budynek filialny szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli oraz miejsce 

przeznaczone pod plac zabaw dla dzieci, który po odpowiednim zagospodarowaniu będzie 

miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym. Świetlica jest centrum życia społeczno – 

kulturowego. Odbywają się w niej zebrania wiejskie oraz zebrania stowarzyszeń działających 

we wsi. W świetlicy organizowane są zabawy, uroczystości religijne oraz spotkania. Świetlica 

wraz z zapleczem służy również do przeprowadzania prób i zajęć artystycznych miejscowego 

zespołu ludowego Bułakowianie. W budynku świetlicy ma również swoją siedzibę 

Ochotnicza Straż Pożarna. Obok świetlicy znajduje się niewielki park z dużym placem, gdzie 

odbywają się często imprezy plenerowe, takie jak dożynki, turniej wsi, turniej rodzinny. 

Młodzież wykorzystuje również plac do gry w piłkę i zabawy.  



Tereny te przyległe są do głównej drogi powiatowej oraz gminnej przecinającej wieś.” 

 

 
 

§ 2 

Odpowiedzialnym za realizację uchwały czyni się  Burmistrza Pogorzeli i Przewodniczącego 
Rady Sołeckiej w Bułakowie. 
 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


