
                                                                           ZARZĄDZENIE NR 1158/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29 maja 2007 roku 

w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie 
Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 10 zarządzenia Nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 
2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa z późn. zm., art. 10 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694), Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji 
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 112, poz. 761) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 
r. w  sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z 
2006r.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Miasta Krakowa Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego 
zarachowania:
- dla Wydziału Finansowego – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- dla Wydziału Podatków i Opłat – stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- dla Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców – stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia,
- dla Wydziału Organizacji i Nadzoru – stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego
 zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 2287/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2004 r. 
w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta 
Krakowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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