UCHWAŁA NR XIII/146/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania imienia Józefa Feduszyńskiego obiektowi sportowemu w miejscowości Nietków.
Na podstawie art. 18 ust. 1, w zwiazku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz zgodnie z § 6 uchwały nr
119/XV/2000 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie nadania Honorowego
Obywatelstwa Gminy i Miasta Czerwieńsk - uchwala się, co następuje :
§ 1. Nadaje się imię Józefa Feduszyńskiego obiektowi sportowemu położonemu w miejscowości Nietków, przy
ul. Sportowej (działka numer 367).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.,
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 41, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21,
poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281.
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Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb współnoty należy do
zadań własnych gminy - między innymi w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych. Śp. Józef Feduszyński jest Honorowym Obywatelem Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Zapisy § 6 uchwały nr 119/XV/2000 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie
nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Czerwieńsk mówią o przysługujących przywilejach osobie
uznanej za Honorowego Obywatela Gminy, w tym o możliwości nazwania jego imieniem instytucji, obiektów
i ulic na terenie gminy. Obiekt sportowy w Nietkowie przez ostatnie lata wypiękniał i stał się bardziej
funkcjonalny. Korzystający z niego mieszkańcy mają komfortowe warunki do spędzania wolnego czasu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Zarząd Klubu "Odra" Nietków organizował na tym obiekcie
różnego rodzaju destyny, zabawy i imprezy sportowe. To doskonałe meijsce do wypoczynku, jak również
okazała wizytówka Nietkowa. Stąd wniosek o nadanie jeszcze większego perstiżu temu obiektowi. Idealną ku
temu sposobnością jest budowa nowego obiektu szatniowego. Na wniosek Zarządu Ludowego Klubu
Sportowego "Odra" Nietków cały kompleks sportowy powinien być nazwany imieniem wieloletniego prezesa
klubu, nieżyjącego już Pana Józefa Feduszyńskiego. Śp. Józef Feduszyński był pierwszym prezesem LKS
"Odra" Nietków. Otrzymal też tytuł Prezesa Honorowego klubu. Ten jakże zasłużony działacz sportowy był
czynnym zawodnikiem klubu sportowego "Odra" Nietków, a w czasach dużej świetności klubu jego sternikiem
i doskonałym animatorem sportu wiejskiego. Pan Feduszyński był pionierem tych ziem. Przez kilka kadencji
byl radnym Rady Powiatu i Rady Gminy. Uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Czerwieńsk.
Był też wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i sportowymi. Postać o ogromnym potencjele
organizacyjnym. Sprawy sportu i kultury od samego początku istnienia klubu były dla Niego najważniejsze.
Zasadnym jest, aby obiekt sportowy w Nietkowie nosił imię tak wybitnego człowieka, który poświęcił swoje
życie dla sportu i dobra naszej społeczności lokalnej. Propozycja nazwy obiektu sportowego została
zaakceptowana przez Sołtysa Sołectwa Nietków - p. Halinę Kaźmierczak - oraz Radę Sołecką i radnych
Nietkowa. Podjęcie tej uchwały uhonoruje wieloletnią działalność i postawę społeczną Józefa Feduszyńskiego zasłużonego dla Nietkowa działacza sportowego.
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