
UCHWAŁA NR III/25/18
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 5 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion 
Gdyński”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2018.994 j.t. z późn. zm.1)) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2017.862 j.t. z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 
dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” (Dziennik Urzędowy Województwa 
Pomorskiego z 10 lutego 2015 r. poz. 382) w Regulaminie określającym szczegółowe warunki i tryb 
przyznawania Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli nagroda w którejkolwiek kategorii przyznana zostanie za kreację zespołową, uruchomienie 
płatności nastąpi po dostarczeniu przez kierownika zespołu informacji o sposobie podziału nagrody 
pomiędzy członków zespołu.”,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Każdy z nagrodzonych jest zobowiązany do udostępnienia Urzędowi Miasta Gdyni swoich danych 
osobowych i podpisania klauzuli o ich ochronie (RODO) – w celu wypłaty nagrody.”.

2) w § 4:

a) w ust. 1 po pkt. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) osoby fizyczne.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenia kandydatów należy składać:

1) w formie elektronicznej na adres wydz.kultury@gdynia.pl,

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1349, Dz.U.2018.1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostału ogłoszone w: Dz.U.2018.152, Dz.U.2018.1105.
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2) osobiście lub pocztą do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni,

3) w innej formie przewidzianej przez organizatora.”,

c) uchyla się ust. 3;

3) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kapituła dokonuje wyboru w głosowaniu zwykłą większością głosów.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Zielińska
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