UCHWAŁA NR XXV/255/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Otmuchowie
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Stadionowi Miejskiemu, zlokalizowanemu na działce nr 677, stanowiącej własność Gminy
Otmuchów, mieszczącemu się przy ul. Lipowej w Otmuchowie, postanawia się nadać nazwę: „Stadion
Miejski im. Stanisława Dychtonia”.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXV/255/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 31 maja 2021 r.

Uzasadnienie
Za wybitne zasługi dla społeczności otmuchowskiej, Gminy Otmuchów i sportu, na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów, nawiązując do dobrej praktyki nadawania ważnym obiektom
sportowym imienia wybitnych sportowców lub działaczy sportowych, Rada Miejska w Otmuchowie
postanowiła uczcić pamięć Stanisława Dychtonia, jako prężnego działacza, wieloletniego Prezesa Klubu
„Czarni Otmuchów”, godnego reprezentanta Gminy Otmuchów poza jej granicami, pozytywnego wzoru dla
kolejnych pokoleń zawodników i uhonorować jego zasługi dla sportu poprzez nazwanie jego imieniem
Stadionu Miejskiego w Otmuchowie.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań
własnych gminy należą sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych. Właściwość rady gminy w sprawach nadawania nazw dla określonych przedmiotów
stanowiących własność gminy wynika z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym do właściwości rady
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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