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Poz. 382
UCHWAŁA NR III/38/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594
z późn. zm.1)) oraz art. 7 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U.2012.406 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się doroczną Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą „Galion Gdyński”
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody określa Regulamin stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Gdyni XXXVII/889/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą „Galion Gdyński”.
§ 4. Uchwałę wykona Prezydent Miasta Gdyni.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Zygmunt ZmudaTrzebiatowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645, Dz.U. 2013.1318, Dz.U.2014.379,
Dz.U.2014.1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2014.423.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/38/14
Rady Miasta Gdyni
z dnia 30 grudnia 2014 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA
NAGRODY ARTYSTYCZNEJPREZYDENTA MIASTA GDYNI
§ 1. 1. Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni „Galion Gdyński” zwana dalej Nagrodą przyznawana jest
w czterech następujących kategoriach:
1) kreacja artystyczna;
2) animacja kultury;
3) debiut artystyczny;
4) mecenat kultury.
2. Prezydent Gdyni może także przyznać nagrodę „Galion Gdyński” za całokształt twórczości.
§ 2. 1. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 przyznawana jest wyróżniającym się twórcom związanym
ze środowiskiem gdyńskim, bądź prezentującym swoje dokonania twórcze w Gdyni.
2. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 2 przyznawana jest animatorom kultury, organizatorom życia
kulturalnego, kuratorom, za szczególne osiągnięcia w kreowaniu i promowaniu gdyńskiej kultury.
3. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 3 przyznawana jest dla debiutującego twórcy, który
nie ukończył 35 roku życia.
4. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 4 przyznawana jest za szczególnie efektywne formy wspierania
życia kulturalnego w mieście.
5. Nagrodą jest statuetka „Galion Gdyński” oraz nagroda pieniężna. Nagrody pieniężnej nie przyznaje się
w kategorii, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 4.
6. Jeżeli nagroda w którejkolwiek kategorii przyznana zostanie za kreację zespołową – otrzymuje ją osoba
lub osoby kierujące projektem artystycznym.
7. W kategorii wymienionej w §1 ust.2 w danym roku może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda.
8. Wysokość nagród, o których mowa w §1 jest określana corocznie przez Prezydenta Gdyni.
§ 3. 1. Nagrody we wszystkich kategoriach przyznaje się osobom fizycznym lub prawnym.
2. Nagrody przyznaje się raz w roku za dokonania w roku poprzedzającym.
3. Nagrodę za całokształt twórczości przyznaje się na podstawie oceny całokształtu działalności artysty lub
osiągnięć o istotnym znaczeniu.
§ 4. 1. Zgłoszenia o przyznanie Nagrody mogą składać:
1) dotychczasowi laureaci Nagrody;
2) instytucje kultury;
3) stowarzyszenia i związki twórcze;
4) szkoły i uczelnie wyższe;
5) redakcje środków masowego przekazu;
6) inne podmioty działające w sferze kultury;
2. Zgłoszenia kandydatów, wyłącznie na odpowiednim formularzu, należy przesyłać w formie
elektronicznej na adres wydz.kultury@gdynia.pl.
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3. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Termin zgłaszania kandydatur za poprzedni rok będzie ogłaszany rokrocznie na stronie internetowej
Miasta Gdyni.
§ 5. 1. Prezydent Gdyni powołuje Kapitułę Nagrody na czteroletnią kadencję.
2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi 8 osób:
1) 3 przedstawicieli środowisk związanych z działalnością artystyczną;
2) 2 przedstawicieli Prezydenta Gdyni;
3) 1 przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni;
4) 2 przedstawicieli Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
3. Kapituła wyłania Nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach spośród zgłoszonych
kandydatów.
4. Kapituła dokonuje wyboru w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
5. Kapituła przedstawia Prezydentowi Nominacje wraz z rekomendacjami.
6. Nominacje podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Miasta
Gdyni.
7. Ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Prezydent Gdyni.
8. Nagrody wręczane są podczas uroczystej Gali „Galion Gdyński” raz w roku.
9. Kapituła jest ciałem społecznym, za swoją pracę członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 6. Prezydent może odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii.
§ 7. Ogłoszenie o wyborze laureatów publikuje się na stronie internetowej Miasta Gdyni.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/38/14
Rady Miasta Gdyni
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Określającego Szczegółowe Warunki i Tryb Przyznawania
Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni
Wydział Kultury
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel. 058 668 81 66
fax 58 668 81 74
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
........................................................................................................................................................
(nazwa instytucji)
typuje do Nagrody Artystycznej GALION GDYŃSKI za rok ……….. następujące osoby:
KREACJA ARTYSTYCZNA:
imię i nazwisko

uzasadnienie : dokonania w roku ...

ANIMACJA KULTURY:
imię i nazwisko

uzasadnienie : dokonania w roku ...

DEBIUT ARTYSTYCZNY:
imię i nazwisko

uzasadnienie : dokonania w roku ...

MECENAT KULTURY:
imię i nazwisko

uzasadnienie : dokonania w roku ...

