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ZARZĄDZENIE NR 701/2010
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gryfińskiego.
Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku ze stabilizacją sytuacji hydrologicznej na
Zalewie Szczecińskim oraz rzece Odrze, zarządza się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu gryfińskiego, od godziny 15.00
dnia 29 listopada 2010 r.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Staroście Powiatu Gryfińskiego.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 697/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów: gryfińskiego, polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego
oraz miasta: Szczecin i Świnoujście.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu w środkach masowego
przekazu i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Marcin Zydorowicz
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UCHWAŁA NR LX/716/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe
i działania w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy
oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ustawy z dnia 15 lipca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska w Koszalinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy.
§ 2. Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania w dziedzinie
sportu i kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy, zwana dalej „nagrodą”, przyznawana jest
w dwóch kategoriach:
1)
2)

nagroda dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
nagroda dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników sportowych.
§ 3. 1. Nagroda może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy.
2. Nagrodę przyznaje się za indywidualne osiągnięcia lub całokształt działalności.
3. Nagroda za całokształt działalności może być przyznawana jednemu podmiotowi tylko raz.
4. Nagrody zwyczajowo przyznawane są w grudniu każdego roku kalendarzowego.

5. Prezydent Miasta może przyznać nagrody w trakcie roku. W tym przypadku nie ma zastosowania
§ 6 ust. 1.
§ 4. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezydent Miasta,
jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
kluby sportowe i inne organizacje sportowe z terenu miasta Koszalina,
szkoły,
organizacje społeczne.
§ 5. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1)
2)
3)

dane osobowe kandydata do nagrody i jego adres.
dane dotyczące działalności lub informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana,
uzasadnienie wniosku - zawierające wskazanie osiągnięć w sportowym współzawodnictwie lub osiągnięć w działalności mającej na celu uzyskanie wysokich wyników sportowych.

§ 6. 1) Wnioski w sprawie przyznawania nagrody składa się do 15 listopada każdego roku na adres
Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
2)

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich poprawienia w terminie siedmiu dni.
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Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) rezygnacji kandydata do nagrody,
c) wycofania przez wnioskodawcę, jeżeli cofnięcie następuje przed podjęciem decyzji przez Prezydenta o przyznaniu nagrody,
d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w oznaczonym terminie.

§ 7. 1. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody oraz przedstawianie propozycji wysokości przyznawanych nagród powierza się Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. kultury fizycznej.
2. Prezydent Miasta Koszalina podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody, określa jej wartość a także
charakter (pieniężny lub rzeczowy) przyznanej nagrody.
§ 8. 1. Nagrody finansowane są ze środków budżetu Miasta.
2. Wartość przyznanej nagrody nie może przekraczać równowartości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości w lokalnej prasie, radiu
i telewizji.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/72/2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 17 października 2010 r., z wyjątkiem
§ 7 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Czuczak
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