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ZARZĄDZENIE NR 122/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-01-17

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2341/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 
sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 203/2007 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów 
(tekst jednolity: zarządzenie Nr 572/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 
2008 r. z późniejszymi zmianami), zarządzenia Nr 325/2008 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie krajowych wyjazdów służbowych (z późn. 
zm.), zarządzenia Nr 556/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych (z późn. zm.) i zarządzenia Nr 603/2012 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia szczególnych 
zasad realizacji budżetu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

                                                                     § 1

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 2341/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 
sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 203/2007 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów (tekst jednolity: 
zarządzenie Nr 572/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2008 r. z późniejszymi 
zmianami), zarządzenia Nr 325/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2008 r. 
w sprawie krajowych wyjazdów służbowych (z późn. zm.), zarządzenia Nr 556/2011 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów 
służbowych (z późn. zm.) i zarządzenia Nr 603/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad realizacji budżetu Miasta Krakowa 
(z późn. zm.).

                                                                     § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2013 r.
 


