UCHWAŁA NR V/96/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni 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.2018.994 j.t. z późn. zm.1)) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 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 dnia 10 lutego 2015 r. poz. 382 z późn. zm.3)) w załączniku nr 1: Regulamin określający
szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni, w § 2 skreśla się
ust. 9.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska

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 zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1608.

3) Zmiany

do uchwały ogłoszone zostały w: Dz.Urz.Woj.Pom. z 24 grudnia 2015 r. poz. 4486, Dz.Urz.Woj.Pom. z 17 grudnia 2018 r.
poz. 5150.
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UZASADNIENIE
Art. 18 ust. 2 pkt 15 ww. ustawy wskazuje, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 7a ust.
3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, a organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określą szczegółowe warunki i tryb
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangę osiągnięcia
w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury. Nagroda Artystyczna
Prezydenta Miasta Gdyni została przyznana po raz pierwszy w 1996 roku (za rok 1995). Od 2006 roku
przyznawana pod nazwą Galion Gdyński.
Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w regulaminie Nagrody polegającą na wykreśleniu przepisu,
który nie ma związku z merytoryczną treścią materii regulowanej przez zmienianą uchwałę.
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