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ZARZĄDZENIE NR 611/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 11.04.2011

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 
2008 r.  w sprawie  wprowadzenia   Instrukcji  Kasowej  w Wydziale  Podatków i Opłat 
Urzędu Miasta Krakowa (tekst jednolity: zarządzenie Nr 582/2009 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 20 marca 2009 r. z późn. zm.) 

 

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.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst  jednolity:  Dz. U.  z  2009 r.  Nr 152,  poz.  1223 z późn. zm.),  §  2 ust.1 pkt.  2,  3,  §4,  §5,  §6, §7,  §8 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.  Nr 208, poz. 1375), rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 
jednostki  organizacyjne  (Dz.  U.  Nr  166,  poz.  1128),  art.  22  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie 
działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje:

§ 1

W „Instrukcji Kasowej w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa” stanowiącej 
załącznik do zarządzenia Nr 261/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2008 r. 
(tekst  jednolity:  zarządzenie  Nr  582/2009 Prezydenta  Miasta  Krakowa z  dnia  20  marca 
2009 r. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W podstawach prawnych:
1)  ust.2  otrzymuje  brzmienie:  „Ustawy z dnia  2  lipca  2004 r.  o  swobodzie  działalności 
gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)”,

2)  ust.4  otrzymuje  brzmienie:  „Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców 
i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128)”,

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 
2010  r.  w  sprawie  zasad  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  organów  podatkowych 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375)”,

2. W § 1 zatytułowanym „Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń” litera b) otrzymuje 
brzmienie:
„kasa” – kasy Wydziału Podatków i Opłat zlokalizowane w budynkach przy al. Powstania 
Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Lubelska 27, Rynek Podgórski 1, ul. Wielicka 28a oraz 
kasy  Wydziału  Finansowego  zlokalizowane  w budynkach  pl.  Wszystkich  Świętych  3-4, 
ul. Grunwaldzka  8  –  w  zakresie  obsługi  wpłat  dokonywanych  na  rachunki  bankowe 
Wydziału Podatków i Opłat a także stanowisko informacyjne Wydziału Ewidencji Pojazdów 
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i Kierowców zlokalizowane w budynku przy ul. Wielickiej 28a – w zakresie przyjmowania 
opłat komunikacyjnych za pośrednictwem kart płatniczych.” 

   
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Podatków i Opłat.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


