
Projekt

z dnia  26 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania Hali Sportowej w Żywocicach imienia Norberta Mnicha

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję Hali Sportowej w Żywocicach, położonej przy ul. Średniej  48 A, 47-300 Krapkowice imię 
Norberta Mnicha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr …………Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Hali Sportowej w Żywocicach imienia Norberta Mnicha

24 kwietnia 2017 r. Członkowie Rady Sołeckiej oraz przedstawiciele bliżej nie określonych
miejscowych stowarzyszeń wystosowali wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez
Burmistrza Krapkowic w celu nadania Hali Sportowej w Żywocicach imienia Norberta Mnicha.
W świetle § 55 ust. 1. Statutu Gminy Krapkowice, inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy
z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Nadto zgodnie z ust.2 tego
paragrafu, z inicjatywą uchwałodawczą mogą także wystąpić mieszkańcy gminy. Wniosek musi
być poparty co najmniej 100 podpisami osób posiadających czynne prawo wyborcze.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Krapkowic podjął inicjatywę Uchwałodawczą
i przychylił się do wniosku mieszkańców.

Norbert Mnich urodził się 18 kwietnia 1966 roku, zmarł 30 września 2016 r.
Od najmłodszych lat związany był z tenisem stołowym. To właśnie w Żywocicach zaczynał swoją
przygodę ze sportem. Był niezwykle uzdolnionym zawodnikiem, dlatego jeszcze jako junior
przeszedł do jednego z najlepszych polskich klubów- AZS politechnika Śląska Gliwice. Przez 9 lat
grając w barwach gliwickiego klubu aż pięciokrotnie z rzędu zdobył drużynowe mistrzostwo Polski
(1987-1991) i pięciokrotnie z rzędu drużynowe wicemistrzostwo Polski (1982-1986).
Na indywidualnych mistrzostwach Polski w grze deblowej wywalczył złoto ( 1987 r.) , srebro
(1986, 1991) oraz brąz (1990 r.).

W grze mieszanej wywalczył srebrne medale w latach 1987 oraz 1991. Norbert Mnich był
członkiem kadry narodowej. Reprezentował Polskę m.in. podczas Drużynowych Mistrzostw
Świata w 1985 roku w Goeteborgu, gdzie Polacy w składzie Andrzej Grubba, Leszek Kucharski,
Stefan Dryszel i Norbert Mnich zdobyli brązowy medal. Podczas Międzynarodowych Mistrzostw
rozgrywanych w Belgii w 1986 r. Norbert Mnich ponownie bardzo pozytywnie zapisał się
w kronikach polskiego sporty. Za swoją postawę odebrał w Paryżu wyróżnienie
Międzynarodowego Komitetu Fair Play przy UNESCO. W latach 1992-2012z wielkim
powodzeniem występował w lidze niemieckiej. Po powrocie do kraju zaczął z wielkim
zaangażowaniem odbudowywać tenis stołowy w rodzinnych Żywocicach. Założył od podstaw
sekcję w klubie LZS Żywocice, gdzie rozpoczął pracę jako trener z młodzieżą oraz grupą
dorosłych. To nikt inny jak właśnie Norbert Mnich zasłużył na honorową obecność na tym
sportowym obiekcie Żywocic.

W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania Hali sportowej
w Żywocicach imienia Norberta Mnicha.
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