
Proiekt

zdnia 24listopada 20|7 r.
Zatwierdzony przęz,,,,,,......

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJW NYSIE

zdnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień pn.: ,rTryton Nyski'' i ,,MaĘ Tryton Nyski''

Na podstawie art. 18ust. lustawy zdnia 8marca l990r. osanoruądzie gminnym (Dz.U. z2017r,
poz. 1875) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się honorowe wyróżnienia pn. ,,Tryton Nyski" i,,Mą Tryton Nyski", przyznawane
naprzemiennie, co dwa lata, zgodnie z regulaminami stanowiącymi odpowiednio zŃącznik nr 1 i nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/3 62116 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2016r. w sprawie
ustanowienia honorowego wyróżnienia pn, ,,Tryton Nyski".

§ 3. Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącnik Nr 1 do UchwaĘ Nr ....................

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 22 listopada 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO WYRÓŻNIPNIł
PN.,,TRYTON NYSKI,.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Honorowe wyróźnienie ,,Tryton Nyski" jest wyrazem najwyższego urrtania społeczności lokalnej
iprzynta,wane jest osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Nysa,
zwyŁączeniem ins§,tucji o charakterze państwowym lub samorządowym.

2.Formąwyróżnienia, o którym mowa w ust. 1, jest statuetka ,,Trytona Nyskiego".

§ 2. 1. Honorowe wyróznienie ,,Tryton Nyski" ptzymawanejest co dwalata, za szczegó|ne osiągnięcia
w różnych dziedzlnach Ącią obejmujących w szczególności:

1) kulturę,

2) sport,

3) edukację,

4) promocję,

5) przedsiębiorczośó,

6) dzińalność narzecz społecmqści lokalnej,

7 ) dzińalność charytatywną.

2.W rarnach danej edycji,,Trytona Nyskiego" przyznaje się jedno główne wyróżnienie wpostaci
statuetki,,Trytona Nyskiego".

§ 3. Honorowe wyróznienie pn. ,,Tryton Nyski" możma otrzymaó Ęlko raz.

Rozdział2.
Tryb zgłaszania kandydatów

§ 4. 1. Kandydatów do otrzymaniawyróźnienia mająprawo zglaszać:

1) pełnoletni mieszkańcy Gminy Nysa,

2) insĘtucje i organizacle społeczne działające na terenie Gminy Nysa, w tym stowarzyszenia i fundacje,

3) przedsiębiorcy i zakJńy pracy działające naterenie Gminy Nysą

4) radni Rady Miejskiej w Nysie,

5) soĘsi Sołectw Gminy Nysa,

6) szkoĘ i inne placówki oświatowe,

Z.Propozycje kandydatur do wyróżnienia można składaó wterminie .vqyzlr,aiazonym co dwa lataprzez
Burmistrza Nysy w drodze odrębnego zarządzenia, w formie:

1)listownej na adres Urzędu Miejskiego wNysie ul. Kolejowa 75,48-300 Nysa zdopiskiem,,Trlńon
Nyski",

2) drogąe-mail na adres: nysa@www.nysa.pl

3) składając wniosek do urny wystawionej w:

a) holu (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,
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b) Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publiczrej w Nysie ul. Sukiennicza 2,

c) PuŃcie Informacji Turystycznej, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19.

3. Wniosek o ptzyznanie wyróżrienia powinien zawieruó:

1) dane o kandydacie - imię i nazwisko/nazwę,

ż) uzas adnieni e wnio sku,

3) podpis zg}aszĄącego, adres lub siedzibę wnioskodawcy.

4. W zór wniosku określa zńącznik do niniej szego regulaminu.

5. Druki wniosków będą udostępnione:

1) bezpośrednio przy urnach orazw punkcie informacyjnym (hol Urzędu Miejskiego w Nysie),

2) do pobrania na stronie internetowej Urzędu - www.nysa.eu.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania wyróżnienia

§ 5. l. Wyłonienia nominowanych i wyboru lalreata dokonuje Kapituła Trytona Nyskiego, zlvana
dalej Kapitułą w składzie 11 członków, powoływana odrębnym Zarządzeniem BurmistrzaNysy.

2. Zasady wyłaniania nominowanych i wyboru laureata określa regulamin przyjęw przezKapitlłę.
3. Po upĘwie terminu prryjmowania zgłoszeń, Burmistrz Nysy nvołuje posiedzenie KapituĘ dla

r o zp atr zenia ńożony ch wnio sków.

4.Kapitńa, spośród zgłoszonych kandydafur, po dokonaniu weryfikacji irczpattzeniu wniosków,
wyłaniadopięciukandydaturnominowanychdoprzynlaniawyróżnienia.

5. Kapitułą w dniu urocrystej gali, o której mowa w ust. 7, dokonuje wyboru laureata.

6. Pozostali nominowani kandydaci uhonorowani zostajądyplomem.

7. Oficjalne odc4rtanie werdyktu KapituĘ oruz wręczenie laureatowi statuetki ,,Tr;rtona Nyskiego"
odbywa się na uroc4,stej gali, klórej termin określa Burmistrz Nysy odrębnym Zarządzeniem.

8. Nominacje oraz werdykt kapituĘ podawany jest do publicznej wiadomości.

9. Werdykt Kapituły o nominacji oraz dokonany wybór laureata jest ostatec zny, bez możliwości
odwołania.

§ 6. 1. Statuetka ,,Trytona Nyskiego" przedstawia stylizowaną nyską Fontannę Trytona.

Z.Prawo wyłączrości na symbol promocyjny, t1. wzór inazwę statuetki posiada Gmina Nysa - IJrząd
Miejski wNysie.

3. Oryginał statuetki, wraz ztablicą zawierĄącą listę laureatów zposzczególnych lat, wystawiony jest
w holu Urzędu Miejskiego w Nysie.

4. Statuetka wręczala laureatowi jest miniaturą oryginału statuetki ,,Tr5rtona Nyskiego", oznaczona jest
rokiem prry nlaniawyróżnienia oruz danymi laureata.

§ 7. 1. Przyznanie laureatowi stafuetki ,,Trytona Nyskiego" potwierdza dyplom.

2.Laureat ma prawo do wykor4lstywania symbolu statuetki zwyruźnym podaniem
w swoich dokumentach oraz podczas akcj i promocyjnych.

roku przynlania

3. Dane laureata zostĄą na stałe wpisane na tablicę umieszczoną przy oryginale statuetki ,,Tr5rtona
Nyskiego".
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Z ałącznik do re gulam ina pt zy znawania
honorowego wyróżnienia. pn. 'lTryton Nyski'' - wzór wniosku

Urząd Miejskiw Nysie
Zgłoszenie kandydata do honorowego wyróżnienia

pn. ,rTryton Nyski"

1. Dane o kandydacie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy, ins§rtucji, organizacji ię.

2. Uzasadnieniezgłoszenia kandydata:

3. Dane i podpis zgłaszającego:

podpis zĄaszającego

Wniosek moźma przeslaó: poęńąna adres Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, pocńą elektroniczrą
na adres: nysa@.www.n},sa.pl lub składać do um znajdujących się w:
- holu (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa l5,
- Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej wNysie ul. Sukiennicza 2,
- Punkcię Informacji Turystycznej, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19.

imię i nazwisko, adres lub siedziba, nr telefonu
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ZałącnikNr 2 do UchwaĘ Nr ....................

Rady Miejskiej wNysie

z dńa 2ż listopada 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA IIONOROWEGO WYRÓZNrnNrł
PN.,,MAŁY TRYTON NYSKI,.

Rozdzial1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Honorowe wyróznienie ,,MaĘ Tryton Nyski" jest wyrazem umania społecmości lokalnej
iprryntawane jest dzieciom oraz młodzieĘ w dwóch kategoriach wiekowych: od ropoczęcia 6 roku zycia
do ukończenia 9 roku Ęcia oraz od rozpoczęcia 10 roku Ęcia do ukończenia 15 roku zycią
zaangażowanym w działalność na rzecz Gminy Nysa w zakresie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu.

2.Formą wyrózrienia, o którym mowa w ust. 1, jest statuetka ,,Małego Trytona Nyskiego".

§ 2. 1. Honorowe wyróżnienie ,,MĄ Trfion Nyski" prryznawane jest, co dwa latą za szczególne
osiągnięcia w różnych dziedzinach zycią obejmujących w szczególności:

1) kulturę,

ż) spoń,

3) edukację,

4) promocję,

5) działalnośćnarzeczspołecznościlokalnej,

6) działalność charytatywną.

2. W ramach danej edycji ,,Małego Trytona Nyskiego" przyznaje się jedno główne wyróżnienie
w postaci statuetki ,,Małego Trytona Nyskiego" w kuZdej z kategorii wiekowych.

3. Honorowe wyróżnienie,,Mą Tryton Nyski" możma ottrymać tylko raz.

Rozdzial2.
T ryb zgłaszania kandydatów

§ 3. 1. Kandydatów do otrzymaniawyróżnienia mająprawo zgłaszaó:

1) mieszkńcy Gminy Nysą

Z> insĘtucje i organizacje społecme działające na terenie Gminy Nysa, w Ęm stowarąyszenia
i fundacje,

3) szkoły i inne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Nysą
4) radni Rady Miejskiej wNysie,

5) soĘsi Sołectw Gminy Nysa.

Ż.Propozycje kandydatur do wyróżnienia można składać w terminie .vqrrznaczonym co dwa lata przez
BurmishzaNysy w drodze odrębnego zarządzenia, w formie:

1) listownej na adres Urzędu Miejskiego wNysie ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa zdopiskiem ,Mały
TrytonNyski",

2) drogą e-mail na adres: nysa@www.nysa.pl

3) składając wniosek do urny wystawionej w:

a) holu (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,
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b) Miejskiej i Gmirrnej Bibliotece Publicznej w Nysie ul, Sukiennicza 2,

c) Punkcie Informacji Turystycmej, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19.

3. Wniosek o przyntanie wyróżnienia winien zavłieraó:

1) dane o kandydacie - imię i nazwisko,

2) uzasadnienie wniosku, w szczególności opis osiągnięć kandydata, o których mowa w § 2 us1 l oraz
jego dodatkowych uzdolnień.

4. W zór wniosku stanowi załącmik do niniej szego regulaminu.

5. Druki wniosków będą udostępnione:

1) bezpoŚrednio przy urnach orazw punkcie informacyjnym (hol lJrzędtlMiejskiego wNysie),
2) do pobrania na stronie internetowej Urzędu - www.nysa.eu.

Rozdział 3.
T ryb przyznawania wyróżnienia

§4. 1. Wyłonienia nominowanych iwyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu ,,Mały Tryton
NYski", Zwana dalej Kapitułą w składzie 9 członków, powoĘwana odrębnym Zarządzeniem BurmiŚtrza
Nysy.

2. ZasaĘ wyłaniania nominowanych i wyboru laureatów określa regulamin przyjęty przezKapttńę.
3. Po upływie terminu prryjmowania zg!.oszeń, Burmistrz Nysy zwołuje posiedzenie KapituĘ dla

r ozp atrzenia Ąożony ch wniosków.

4.KaPitila, spośród zgłoszonych kandydatur, po dokonaniu weryfikacji irozpatrzeniu wniosków,
wYłaria do Pięó kandydatur w kżdej kategorii wiekowej nominowany ch do przyznaniiwyróznienia.

5. Kapituła, w dniu uroczystej gali, o której mowa w ust.7, dokonuje wyboru laureata w kazdej z dwóch
kategorii wiekowej. \ 

,

6. Pozostali nominowani uhonorowan i zostaj ą dyplomem.

7. Oficjalne odczytanie werdyktu KapituĘ oraz wręczenie laureatom statuetki ,,Małego Trytona
Nyskiego", a pozostaĘm nominowanym dyplomów, odbywa się podczas uroc4lstej gali, któĘ tórmin
określa Burmistrz Nyśy odrębnym zarządzeńem.

8. Nominacje oraz werdykt kapituĘ podawany jest do publiczrrej wiadomości.

9. WerdYkt KaPituĘ o nominacji oraz dokonany wybór laureatów jest ostateczny, bez możliwości
odwołania.

§ 5. 1. Statuetka ,,Małego Trytona Nyskiego" nawiąanje do oryginafu statuetki ,,Trytona Nyskiego''
i oznaczona jest rokiem prryntaniawyróżnienia oraz danymi laureata.

2. Prawo wyłącznoŚci na symbol promocyjny, tj.: wzór inazwę statuetki posiada Gmina Nysa- IJrząd,
Miejski wNysie.

§ Ó. 1. Przyznanie laureatowi statuetki ,,Małego Trytona Nyskiego" potwierdza dyplom.

2-Laureat ma Prawo do wykorąlstywania symbolu statuetki zwyruźnym podaniem rcku ptzyznania
w swoich dokumentach orazpodczas akcji Promocyjnych.
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Z ałąc znik d o r e gul am ina pt zy znawania hono rowe g o
wyróżnienia pn. "Mały Tryton Nyski" - wzót wniosku

Urząd Miejski w Nysie
Zgłoszenie kandyd ata do honorowego wyróżnienia

pn. ,,MaĘ Tryton Nyski"

1. Dane o kandydacie:

imię i nazwisko

2, Uzasadnienie zgłoszenia kandydata:

3. Dane i podpis zglaszzjącegoz

podpis zgłaszającego

Wniosek można przesłać; poańą na adres Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, pocńą elektroniczrą
na adres; nvsa(Ewww.nysa.pl lub składać do urn znajdujących się w:
- holu (parter) Urzędu Miejskiego wNysie ul. Kolejowa l5,
- Miejskiej i Gminnej Bibliotęce Publicznej wNysie ul. SŃiennicza 2,
- Punkcię Informacji Turystyczrej, Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19.

imię i nazwisko, adres lub siedziba, nr telefonu
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