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ZARZĄDZENIE Nr 2345/14 
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY 

 
z dnia 27 października 2014 r. 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1123/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 

19 października 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Częstochowy dla uczniów 
uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz Regulaminu 

jej przyznawania 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) oraz § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 
stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr k/15/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 
1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 
(z późn. zm.) 
 

Prezydent Miasta Częstochowy 
zarządza: 

 
§ 1. 

 
W Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1123/12 Prezydenta Miasta 
Częstochowy z dnia 19 października 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Częstochowy 
dla uczniów uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
oraz Regulaminu jej przyznawania zmianie ulega część. I, która otrzymuje brzmienie: 
 
„I. Cel, charakter i formy nagrody 

 
1. Nagroda jest formą pomocy materialnej dla uczniów uzdolnionych artystycznie, a znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 
2. Nagroda jest przeznaczona dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy, 

uczęszczających do częstochowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz artystycznych), których uzdolnienia realizowane są na rzecz Miasta Częstochowy i których 
kandydatury zostały wytypowane imiennie przez:  
1) szkoły, 
2) instytucje kultury, 
3) organizacje pozarządowe i inne podmioty mające osobowość prawną, mogące 

udokumentować działalność wspierania i rozwijania zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.  
3. Nagroda winna być przeznaczona na rozwijanie uzdolnień artystycznych lub na zabezpieczenie 

ważnych potrzeb socjalnych konkretnego ucznia.”. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Promocji i Sportu. 
 

§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§ 4. 
 
Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

Z up. Prezydenta Miasta 
(-) Ryszard Stefaniak 
Zastępca Prezydenta 
Miasta Częstochowy 


