
ZARZĄDZENIE Nr 3119/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 19.11.2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 71/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
14 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu 
drogowego taksówką i określenia wysokości wynagrodzenia egzaminatorów (z późn. zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) oraz § 6 uchwały Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 71/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2014 roku 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką 
i określenia wysokości wynagrodzenia egzaminatorów,  wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. W przypadku czasowej nieobecności w pracy Dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców, umowę z Zastępcą Przewodniczącego Komisji zawiera Sekretarz Miasta.
6. W przypadku, gdy Zastępca Przewodniczącego Komisji jest równocześnie Dyrektorem 
Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców, umowę z nim zawiera Sekretarz Miasta.”;

2/ § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Środki finansowe na wynagrodzenie Komisji ujęte są w planie finansowym Urzędu 
Miasta Krakowa na rok 2015, dział 750, rozdział 75095, § 4170 w wysokości 4 603 zł 
(słownie: cztery tysiące sześćset trzy złote 00/100), § 4110 w wysokości 834,76 zł 
(słownie: osiemset trzydzieści cztery złote 76/100) i § 4120 w wysokości 216,59 zł. 
(słownie: dwieście szesnaście złotych 59/100), zadanie: KM/RTD/07 Nadzór nad 
działalnością regulowaną i transportem drogowym / Egzaminowanie w zakresie transportu 
drogowego taksówką, GWSMK, wydatek strukturalny - 0.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


