
Uchwała nr 22 /LVIII/2016 

Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 

jednostki pomocniczej Dzielnicy Praga Południe 

z dnia 7 września 2016 r. 

w sprawie konkursu ,,Kamień Kamionka” 

§1 

Głównym organizatorem konkursu ,,Kamień Kamionka” jest Samorząd Mieszkańców 

Rady Osiedla Kamionek. 

§2 

Inne podmioty mogą wystąpić w roli współorganizatorów, sponsorów lub patronów 

konkursu. 

§3 

Podstawowym celem konkursu jest wyróżnienie ludzi, podmiotów i działań mających 

istotny wpływ na szeroko pojętą promocję i popularyzację Kamionka, zachowanie 

jego dziedzictwa kulturowego i historycznego, budowanie więzów społeczności 

lokalnej. 

§4 

,,Kamień Kamionka” jest tytułem przyznawanym corocznie przez Kapitułę ,,Kamienia 

Kamionka” zwaną dalej Kapitułą. Do Kapituły zostają zaproszeni: 

1. Członkowie urzędującej Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek, 

2. Urzędujący księża Proboszczowie kamionkowskich parafii, 

3. Burmistrzowie Dzielnicy Praga Południe, Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Praga Południe i Przewodniczący Rady Osiedla Kamionek począwszy od 

kadencji, w której tytuł ,,Kamień Kamionka” został przyznany po raz pierwszy, 

4. Urzędujący Zarząd i Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe, 

5. Urzędujący Dyrektor Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe 

6. Laureaci konkursu ,,Kamienia Kamionka”. 

§5 

Obradami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybierany każdorazowo w 

każdej edycji spośród członków Kapituły przez Radę Samorządu Mieszkańców 

Osiedla Kamionek.  

 



 

§6 

Harmonogram każdej edycji ustalany jest odrębnie uchwałą Rady Samorządu 

Mieszkańców podjętą do końca marca danego roku. 

§7 

Wyróżnienie ,,Kamień Kamionka” zostaje przyznane za dokonania związane z 

rokiem poprzedzającym daną edycję konkursu lub za całokształt dokonań Laureata. 

§8 

,,Kamień Kamionka” jest wyróżnieniem, które może zostać przyznane za szczególne 

zasługi dla Osiedla i Obszaru Kamionka w następujących kategoriach: 

1. Kultura i sztuka, 

2. Historia 

3. Mieszkaniec 

4. Biznes i inwestycje 

5. Sport i ekologia, 

6. Promocja 

7. Nauka, edukacja i oświata, 

8. Samorząd i polityka 

9. Wydarzenie 

10. Miejsce 

11. Ochrona środowiska i ekologia. 

 

§9 

Począwszy od V Edycji Kapituła wybiera spośród nominowanych kandydatów 

maksymalnie trzech Laureatów. Możliwe jest przyznanie więcej niż jednego 

wyróżnienia w jednej kategorii.  

§10 

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają Mieszkańcy, bez względu na miejsce 

zamieszkania. Kandydatów mogą także zgłaszać Członkowie Kapituły. Zgłoszenia 

zbierane są do dnia określonego każdorazowo przez przyjęty uchwałą harmonogram. 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu Samorządu 

Mieszkańców, listownie na adres siedziby Samorządu, pocztą elektroniczną, za 

pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego. 

 

 



§11 

Głosowanie jest tajne. Członkowie Kapituły głosują stawiając krzyżyk przy 

nazwiskach trzech preferowanych przez siebie kandydatów na przygotowanych 

przez organizatora kartach do głosowania. 

§12 

Członkowie Kapituły także mogą być nominowani do wyróżnienia. Nominowani 

członkowie Kapituły mogą brać udział w obradach, ale nie biorą udziału w 

głosowaniu. 

§13 

Wraz z przyznaniem wyróżnienia ,,Kamień Kamionka” Laureat otrzymuje pamiątkową 

plakietę. 

§14 

Regulamin konkursu zostaje przyjęty (i takiej samej procedury wymagają jego 

ewentualne nowelizacje) w formie uchwały Rady Samorządu Mieszkańców 

Kamionka. 

 
Dorota Jankowska Lamcha 

Przewodnicząca Rady Samorządu  
Mieszkańców Osiedla Kamionek 

 

 


