UCHWAŁA NR RGK.0007.77.2021
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu w Łochowie przy ulicy Dębowej 18D
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.), uchwala się co następuje:
§ 1. Obiektowi sportowemu, stanowiącemu własność Gminy Białe Błota, położonemu w miejscowości
Łochowo przy ulicy Dębowej 18D, nadaje się nazwę „Gminny Stadion Sportowy im. Aleksandra Nowaka”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 15 w zw. art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, podjęcie uchwał w sprawie nazw obiektów kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
W dniu 10 lutego 2021 roku do Urzędu Gminy w Białych Błotach wpłynęła prośba klubu sportowego
Sportis SFC S.A. o nadanie obiektowi sportowemu przy ul. Dębowej 18D w Łochowie imienia Aleksandra
Nowaka. W celu dalszego procedowania wniosku zwrócono się do wnioskodawcy o przedłożenie
niezbędnych informacji dotyczących życiorysu oraz działalności sportowej osoby, której imię ma nosić
wskazany obiekt. W dniu 2 kwietnia do Urzędu Gminy w Białych Błotach wpłynęło pismo zawierające
szczegółowe informacje. Po analizie przedmiotowego pisma, w dniu 30 kwietnia 2021 roku, przekazano
wniosek wraz z kompletem zebranych dokumentów Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota.
W dniu 10 sierpnia 2021 roku najbliższa rodzina śp. Aleksandra Nowaka, przekazała pisemną zgodę na
nadanie imienia obiektowi sportowemu przy ul. Dębowej 18D w Łochowie nazwy: Gminny Stadion
Sportowy im. Aleksandra Nowaka w Łochowie.
Śp. Aleksander Nowak był jednym z założycieli Klubu Sportowego Łochowo. Od roku 2003 brał czynny
udział w każdym przedsięwzięciu organizowanym przez klub, wspomagając go nie tylko merytorycznie, ale
też finansowo. Znaczną część swojego życia poświęcił na rozwój łochowskiej piłki nożnej, do końca
pozostając wiernym kibicem, działaczem i przyjacielem każdej osoby związanej ze sportem. Od początku
powstania był sympatykiem i działaczem Klubu Sportowego Pałac w Bydgoszczy, wspierając drużynę
seniorek, odnoszącą sukcesy w piłce siatkowej.
Jako wieloletni mieszkaniec Bydgoszczy wiernie kibicował Zawiszy Bydgoszcz, hokejowi i klubowi
sportowemu Polonia Bydgoszcz w lidze żużlowej. W dojrzałym wieku osiadł w Łochowie, z którym się
bardzo utożsamiał. Podczas swojej kariery zawodowej został odznaczony licznymi medalami - między
innymi brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi.
Śp. Aleksander Nowak znacznie przyczynił się do obecnych sukcesów klubu, który z powodzeniem
występuje w IV lidze i promuje miejscowość Łochowo, a tym samym Gminę Białe Błota.
Należy podkreślić, iż marzeniem Śp. Aleksandra Nowaka było, aby klub walczył o najwyższe cele,
dlatego tak ważnym jest, aby realizować je na obiekcie pod Jego patronatem, gdyż był inicjatorem
powstania boiska w Łochowie.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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