
Uchwała nr 1/2011
Zebrania Wiejskiego w Bobrku

z dnia 23 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia 

„Planu Odnowy Bobrka na lata 2010 – 2017” 

Na podstawie  §6,  ust.1,  pkt.5  Statutu  Sołectwa  Bobrek  z  dnia  18  września  2003  roku  

(z późn. zm.) Zebranie Wiejskie w Bobrku uchwala co następuje: 

§ 1

Przyjmuje się następujące zmiany w „Planie Odnowy Bobrka na lata 2010 – 2017”, przyjętym 

uchwałą nr 1/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku: 

1) W rozdziale nr 2 "CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA BOBREK" na końcu dopisuje się 

następującą treść:

"Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 
położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne
W sołectwie Bobrek wyróżniamy trzy obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania 

potrzeb  mieszkańców,  sprzyjających  nawiązywaniu  kontaktów społecznych,  ze  względu  

na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne:

• Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku, wraz z terenem 

przyległym. 

Obszar  ten  był  od  najdawniejszych  lat  najważniejszym  punktem  wsi.  Jest  to 

zabytkowy zespół sakralny, który dla mieszkańców Bobrka stanowi nie tylko miejsce 

modlitwy i  zadumy, ale jest  również symbolem historycznym i  kulturalnym.  W tym 

obszarze  spotykały  się  i  będą  skupiać  kolejne  pokolenia  mieszkańców sołectwa. 

Przed  kilkuset  laty,  ale  i  ówcześnie  społeczność  lokalna  kultywuje  tradycję, 

uczestnicząc  w  nabożeństwach  oraz  biorąc  czynny  udział  w  pracach 

konserwacyjnych  i  pielęgnacyjnych  zespołu  sakralnego.  Ponadto  mieszkańcy 

współpracują  ze  sobą  przy  organizacji  spotkań  kulturalnych  m.in.  wieczorków 

poetyckich, występów zespołów śpiewaczych itp. 



• Kompleks sportowy przy ul. Jarzębinowej w Bobrku. 

Lokalny klub sportowy, mający swoją siedzibę w obrębie kompleksu, został założony 

30 sierpnia 1998 roku. W przedmiotowym obszarze organizowane są spartakiady dla 

dzieci  i  młodzieży.  Ponadto  jest  to  miejsce  gdzie  odbywają  się  różnego  rodzaju 

imprezy kulturalno - rozrywkowe m. in. dożynki gminne, festyny, zawody strażackie, 

konkursy  dla  dzieci  i  młodzieży.  Na  terenie  kompleksu  organizowane  są  przede 

wszystkim zajęcia sportowe, w tym mecze piłkarskie,  które przyciągają na stadion 

rzeszę  mieszkańców  Bobrka  oraz  sąsiednich  miejscowości.  W  skład  kompleksu 

wchodzą dwa boiska piłkarskie,  w tym jedno otoczone trybunami dla widzów oraz 

drugie - treningowe, boisko do piłki siatkowej, funkcjonalny budynek zaplecza oraz 

zagospodarowany teren (wybrukowany, wyposażony w elementy małej architektury), 

przystosowany do organizacji imprez okolicznościowych.

• Dom Ludowy w Bobrku wraz z terenem przyległym. 

W obiekcie tym mieszkańcy spędzają czas na wszelkiego rodzaju uroczystościach  

i  spotkaniach.  W  tym  miejscu  odbywają  się  próby  Zespołu  Śpiewaczego 

"Bobrowianki" oraz warsztaty Koła Gospodyń Wiejskich, a także Związku emerytów, 

rencistów i inwalidów z terenu sołectwa. Ponadto w drugiej części budynku mieści się 

siedziba  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  skupiającej  znaczną  liczbę  społeczności 

lokalnej.  Dom Ludowy jest  także miejscem organizacji  imprez  okolicznościowych  

i pełni funkcję świetlicy dla dzieci i młodzieży”.

2) Rozdział nr 6 "PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ODNOWY SOŁECTWA W LATACH 

2010  -  2017  ORAZ ICH SPOŁECZNE  UZASADNIENIE"  otrzymuje  brzmienie,  określone 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W rozdziale nr 7 "HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PLANU 

ODNOWY BOBRKA NA LATA 2010 - 2017", w tabeli 7. Harmonogram rzeczowo - finansowy 

Planu Odnowy Bobrka na lata 2010-2017 wprowadza się następujące zmiany:

a)  W  zadaniu  inwestycyjnym  „Odnowa sołectwa  Bobrek  –  rozwój  bazy  kulturalno  – 
sportowo - rekreacyjnej”,  całkowita wartość zadania w zł (nakłady w latach 2010-2017) 

ulega zmianie z 425 195,88 na 319 342,27, w tym w roku 2010 z 425 195,88 na 319 342,27;

-  W zadaniu  inwestycyjnym  „Zagospodarowanie  terenu  przy  budynku  Domu Ludowego  

w Bobrku” całkowita  wartość  zadania  w zł  (nakłady w latach 2010-2017)  ulega zmianie  

z 325 195,88 na 226 155,06, w tym w roku 2010 z 325 195,88 na 226 155,06;

-  W zadaniu  inwestycyjnym  „Wyposażenie  Domu Ludowego w sprzęt  multimedialny  oraz 

sportowo - rekreacyjny” całkowita wartość zadania w zł (nakłady w latach 2010-2017) ulega 

zmianie z 100 000,00 na 93 187,21, w tym w roku 2010 z 100 000,00 na 93 187,21.



b) W zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa Domu Ludowego w Bobrku – etap II, całkowita 

wartość  zadania  w  zł  (nakłady  w  latach  2010-2017)  ulega  zmianie  z  197 003,37  na  

284 699,41, w tym w roku 2011 z 50 000,00 na 284 699,41 oraz w roku 2012 z 147 003,37 

na 0,00.

c) W zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw przy ul. Długiej w Bobrku" całkowita 

wartość  zadania  w  zł  (nakłady  w  latach  2010-2017)  ulega  zmianie  z  130  000,00  na  

80 000,00, w tym w roku 2011 z 50 000,00 na 0,00. 

d) W zadaniu inwestycyjnym  „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw 
przy ul. Szkolnej w Bobrku” całkowita wartość zadania w zł (nakłady w latach 2010-2017) 

ulega zmianie z 550 000,00 na 498 145,03, w tym w roku 2012 z 300 000,00 na 399 720,39 

oraz w 2013 roku z 250 000,00 na 98 424,64.

e) W zadaniu inwestycyjnym "Remont nawierzchni placu wraz z budową gazociągu przy 
ul.  Księdza  Wyszogrodzkiego  w  Bobrku",  całkowita  wartość  zadania  w  zł  (nakłady  

w  latach  2010-2017)  ulega  zmianie  z  91 563,26 na  92  313,73,  w  tym  w  roku  2011  

z 91 563,26 na 92 313,73. 

f)  W  zadaniu  inwestycyjnym  „Przebudowa  chodnika  przy  kościele  parafialnym  
w Bobrku”  całkowita wartość zadania w zł (nakłady w latach 2010-2017) ulega zmianie  

z 120 000,00 na 300 000,00, w tym w roku 2011 z 120 000,00 na 0,00 oraz w roku 2012 

z 0,00 na 300 000,00.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi sołectwa Bobrek. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób miejscowo 

przyjęty.

Sołtys wsi BOBREK

Helena Szewczyk 


