
UCHWAŁA NR XLVI/343/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Wolborzu imienia Karola Bińka

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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Stadionowi Miejskiemu położonemu przy ul. Sportowej 30a w Wolborzu nadaje 
się imię Karola Bińka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Bogdan Szulc
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Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Wolborzu wpłynęła uchwała Nadzwyczajnego Walanego Zgromadzenia
Wyborczego Członków Towarzystwa Sportowego Szczerbiec Wolbórz dotycząca wniosku o nadanie
Stadionowi Miejskiemu przy ul. Sportowej 30a w Wolborzu imienia Karola Bińka.

Karol Bieniek to sportowiec, prezes, właściciel firmy. Od najmłodszych lat zaangażowany w rozwój
sportu nie tylko w Wolborzu, ale także w ościennych miejscowościach - Piotrkowie Trybunalskim,
Tomaszowie Mazowieckim i innych - tam gdzie rozwijał się sport, gdzie potrzeba było „sportowej duszy",
a słowo "Szczerbiec" było znane i podziwiane.

Największe sportowe sukcesy odnosił w latach 1970-1980, kiedy klub TS Szczerbiec Wolbórz
klasyfikował się w czołówkach tabel sportowych zarówno w rywalizacji Klasy A i IV Ligi Piłkarskiej
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, jak i w rywalizacji piłki siatkowej
seniorów na szczeblu okręgu piotrkowskiego.

Osobną kartę w sportowym życiorysie Karola Bińka stanowiły rozgrywki w tenisa stołowego będące
zwieńczeniem Jego życia sportowego. Kilkakrotnie był mistrzem powiatu piotrkowskiego, zdobywał
punkty w rozgrywkach drużynowych, uczestniczył w 24-godzinnym turnieju tenisowym "O Puchar.
Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego", a także reprezentował gminę Wolbórz w wielu rozgrywkach,
o czym świadczą zdobywane nagrody i dyplomy.

Gdy zakończył uczestnictwo w życiu sportowym został cenionym działaczem w dziedzinach sportu, które
dobrze znał. W latach 1980 - 2000 był wybierany jednogłośnie prezesem Towarzystwa Sportowego
Szczerbiec w Wolborzu. Funkcję tę sprawował z zapałem, angażował się w poczynania Zarządu i wiele
inicjatyw twórczych było dla niego wyzwaniem - w pełni uszanowanym, z poparciem finansowym.

Śp. Karol Biniek był wzorem do naśladowania jako sportowiec, jako działacz, jako człowiek. Ta

aktywna wieloletnia działalność Karola Bińka na rzecz sportu w Wolborzu stała się przyczynkiem do
tego, aby to właśnie jego imieniem nazwać obiekt sportowy przy ul. Sportowej w Wolborzu.

Zgodnie z treścią art. art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) organem właściwym w sprawie podjęcia
decyzji o nadaniu imienia dla Stadionu Miejskiego pozostaje Rada Miejska w Wolborzu.
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