Elektronicznie podpisany przez:
TOBIASZ FRYTZ; GMINA KARPACZ
dnia 23 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR V/37/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu w Karpaczu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 zm. poz. 1000, 1349, 1462 i 2500) uchwala się co
następuje:
§ 1. Stadionowi lekkoatletycznemu w Karpaczu nadaje się nazwę „Stadion im. Ireny Szewińskiej".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Tobiasz Frytz
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UZASADNIENIE
Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w
tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 do
właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
ustawy nie stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 na podstawie niniejszej ustawy
organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy.
Pani Irena Szewińska była wybitną postacią w historii polskiego sportu, wielokrotną
mistrzynią olimpijską oraz działaczką krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych.
Siedmiokrotnie stawała na podium na czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich zdobywając 3
złote medale, 2 srebrne i 2 brązowe. Wielokrotna reprezentantka Polski na mistrzostwach Europy,
pucharu Europy oraz w zawodach międzypaństwowych. Po zakończeniu kariery sportowej była
wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego.
Jej osoba jest powszechnie znana i szanowana, jest też godnym wzorem do naśladowania.
Nawiązując do dobrej praktyki nadawania ważnym obiektom sportowym imienia
wybitnych sportowców lub działaczy sportowych, postanawia się uczcić pamięci Ireny Szewińskiej
i uhonorować jej zasługi dla sportu poprzez nazwanie jej imieniem stadionu lekkoatletycznego w
Karpaczu. Jest to obiekt, który z racji infrastruktury sportowej, lokalizacji oraz wysokości n.p.m.
został uznany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za szczególny dla rozwoju sportu w Polsce.
Będzie też stadionem akredytowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki jako obiekt
treningowy z możliwością organizowania zawodów na szczeblu krajowym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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