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BUR

Kord

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem

lormalno-prawnym

1. Ustanawia  się   honorowe   wyróżnienie    pn.

regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Traci moc Uchwala Nr XXIX/505/04 Rady Miejskiej w Nysie   dnia  9 listopada  2004r.
w sprawie  ustanowienia  honorowego  wyróżnienia  pn.„Tryton  Nyski",  zmieniona  uchwałami:

Nr XXIII/412/08 Rady Miejskiej      dnia 18 grudnia 2008r. i Nr XL/630/09 Rady Miejskiej   w Nysie
dnia 29 grudnia 2009r.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

4. Uchwala wchodzi w życie  dniem podjęcia.

„Tryton Nyski",  przyznawane   zgodnie

Na podstawie art.18 ust.l  ustawy   dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U.

2016r. poz. 446) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

dnia2016 r.

w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. "Tryton Nyski".

Projekt

dnia 13 lipca 2016 r.
Zatwierdzony przez
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia2016 r.

Rozdziali.
Postanowienia ogólne

1.1. Honorowe wyróżnienie „Tryton Nyski" jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej
i przyznawane jest osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Nysa,
z wyłączeniem instytucji o charakterze państwowym lub samorządowym.

2. Formą wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1, jest statuetka „Trytona Nyskiego".

2.1. Honorowe wyróżnienie „Tryton Nyski" przyznawane jest corocznie za szczególne osiągnięcia,

na płaszczyznach takich jak:

1) kultura,

2)sport,

3)edukacja,

4)promocja,

5)przedsiębiorczość,

6)działalność na rzecz społeczności lokalnej,

7)działalność charytatywna..•

2. W ramach corocznej edycji „Trytona Nyskiego" przyznaje się jedno główne wyróżnienie
w postaci statuetki „Trytona Nyskiego".

3. Honorowe wyróżnienie pn. „Tryton Nyski" można otrzymać tylko raz.

Rozdział 2.

Tryb zgłaszania kandydatów

4.1. Kandydatów do otrzymania wyróżnienia mają prawo zgłaszać:

1)pełnoletni mieszkańcy Gminy Nysa,

2)instytucje i organizacje społeczne działające na terenie Gminy Nysa,

3)związki, stowarzyszenia, towarzystwa działające na terenie Gminy Nysa,

4)firmy i zakłady pracy działające na terenie Gminy Nysa,

5)radni Rady Miejskiej w Nysie,

6)sołtysi i rady sołeckie Sołectw Gminy Nysa.

2.Propozycje kandydatur do wyróżnienia można składać  w terminie wyznaczonym co roku przez
Burmistrza Nysy w drodze odrębnego zarządzenia, w formie:

1)pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,

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,

b)innych miejscach na terenie Gminy Nysa, wyznaczonych przez Burmistrza Nysy.

3.Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać:
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1)dane o kandydacie — imię i nazwisko/nazwa,

2)uzasadnienie wniosku,

3)adres lub siedzibę wnioskodawcy oraz podpis zgłaszającego.

4.Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu.

5.Wzory wniosków będą udostępnione:

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

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

3)do pobrania w pokoju 111,1 piętro Urzędu Miejskiego w Nysie.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania wyróżnienia

5.1. Wyłonienia nominowanych i wyboru laureata dokonuje Kapituła Trytona Nyskiego, zwana
dalej Kapitułą, w składzie 11 członków, powoływana co roku Zarządzeniem Burmistrza Nysy.

2.Zasady wyłaniania nominowanych i wyboru laureata określa regulamin przyjęty przez Kapitułę.

3.Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń, Burmistrz Nysy zwołuje posiedzenie Kapituły
dla rozpatrzenia złożonych wniosków.

4.Kapituła,  spośród zgłoszonych wniosków, wylania do pięciu kandydatur  nominowanych
do przyznania wyróżnienia.

5.Kapituła, w dniu uroczystej gali, o której mowa w ust. 7, dokonuje wyboru laureata.

6.Pozostali nominowani kandydaci uhonorowani zostają dyplomem.

7.Oficjalne odczytanie werdyktu Kapituły oraz wręczenie laureatowi statuetki "Trytona Nyskiego"
odbywa się na uroczystej gali, której termin co roku określa Burmistrz Nysy odrębnym Zarządzeniem, lecz
nie później niż do końca I kwartału.

8.Nominacje oraz werdykt Kapituły podawany jest do publicznej wiadomości poprzez środki masowego
przekazu.

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

6.1. Statuetka „Trytona Nyskiego" przedstawia stylizowaną nyską Fontannę Trytona.

2.Prawo wyłączności na symbol promocyjny, tj. wzór i nazwę statuetki posiada Gmina Nysa - Urząd
Miejski w Nysie.

3.Oryginał statuetki, wraz z tablicą zawierającą listę laureatów z poszczególnych lat, wystawiony jest
w holu Urzędu Miejskiego w Nysie.

4.Statuetka wręczana laureatowi jest miniaturą oryginału statuetki "Trytona Nyskiego", oznaczona jest

rokiem edycji oraz danymi laureata.

7. 1. Przyznanie laureatowi statuetki „Trytona Nyskiego" potwierdza dyplom.

2.Laureat  ma prawo do wykorzystywania symbolu statuetki z wyraźnym podaniem roku przyznania
w swoich dokumentach oraz podczas akcji promocyjnych.

3.Dane laureata zostają na stale wpisane na tablicę umieszczoną przy oryginale  statuetki „Trytona
Nyskiego".
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podpis zgłaszającego

Wniosek można przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, pocztą
elektroniczną na adres nysa@www.nysa.pl lub składać do urn znajdujących się w:

- holu (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15

• innych miejscch na ternie Gminy nysa wyznaczonych przez Burmistrza

imię i nazwisko, adres lub siedziba, nr telefonu

3. Dane i podpis zgłaszającego

imię i nazwisko lub nazwa firmy, instytucji, organizacji itp.

2. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata

Załącznik do Regulaminu

WNIOSEK

Urząd Miejski w Nysie

Zgłoszenie kandydata do honorowego wyróżnienia

pn. „TRYTON NYSKI" za rok

1. Dane o kandydacie


