
UCHWAŁA NR..........
RADY GMINY TARNOWIEC 

z dnia......... września 2022 r.

w sprawie nadania nazwy stadionowi piłkarsko-lekkoatletycznemu

Na podstawie art.18 ust.l w związku z art.7 ust.l pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) 
uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się nadać stadionowi piłkarsko-lekkoatletycznemu położonemu 
w Czeluśnicy na działkach nr ew. 626/1 i 626/2, stanowiących własność Gminy 
Tarnowiec, nazwę : „ Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny im. Jana Czubika".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny jest położony w Czeluśnicy na działkach nr 626/1 i 626/2 
stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
W dniu 16.08.2022 r. wpłynął do Wójta i Rady Gminy Tarnowiec podpisany przez 294 
mieszkańców Gminy Tarnowiec wniosek o nadanie stadionowi piłkarsko - lekkoatletycznemu 
w Czeluśnicy, oddanemu do użytku w 2021 r., imienia Jana Czubika. Kopia tego wniosku 
stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. Wniosek uzyskał zgodę rodziny zmarłego 
w 2020 r. Jana Czubika .
Intencją miejscowej społeczności jest uhonorowanie zasług Jana Czubika dla rozwoju 
sportu w Gminie Tarnowiec poprzez nazwanie jego imieniem stadionu piłkarsko 
- lekkoatletycznego w Czeluśnicy. Jan Czubik był wielkim orędownikiem budowy 
nowoczesnego stadionu piłkarsko - lekkoatletycznego w Gminie Tarnowiec. Jako Wójt 
Gminy Tarnowiec mocno zaangażował się w jego budowę. Budowa takiego obiektu 
sportowego była dla Gminy Tarnowiec dużym wyzwaniem finansowym. Jednak dzięki 
staraniom Jana Czubika pozyskano znaczące dofinansowanie tej inwestycji. Jan Czubik 
znany był lokalnej społeczności z promowania sportu i działań na jego rzecz. Dzięki jego 
staraniom Gmina ma dziś atrakcyjną bazę sportową.
Zgodnie z art.7 ust.l 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.l w/w ustawy, zgodnie 
z którym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania stadionowi piłkarsko -lekkoatletycznemu w Czeluśnicy 
imienia Jana Czubika jest wyrazem szacunku i kultywowania tradycji sportowych w Gminie 
Tarnowiec.
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