
UCHWAŁA NR XLVIII/342/18
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie nowej treści §5 w załączniku do Uchwały Nr XLV/323/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 
28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania 

nagród i wyróżnień za wysokie wynki sportowe.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 31 ust.1, 2 i 3, art.35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. 
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLV/323/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień za 
wysokie wyniki sportowe uchyla się dotychczasową treść §5 a w jej miejsce uchwala się następującą treść: "§5 
ust. 1. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do 
publicznej wiadomości. § 5. ust. 2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub 
wyróżnienia.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  
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Uzasadnienie

W związku z wchodzącym w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) istnieje potrzeba uchylenia
dotychczasowej treści uchwał odnoszących się do zgody na udostępnianie wizerunku.
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