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UCHWAŁA NR XXVI/368/2012
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny
oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 7 ust. 1 pkt 3, 4 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.
16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.2) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przekształca się samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej
w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny.
§ 2. 1. W celu przekształcenia określonego w § 1, stawia się w stan likwidacji z dniem 1 grudnia 2012 r.
samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, zwany dalej
"zakładem budżetowym".
2. Termin zakończenia likwidacji zakładu budżetowego ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r.
3. Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych zakładu budżetowego według stanu
na dzień zakończenia likwidacji podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa.
§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator
Komunalny, zwaną dalej "jednostką budżetową".
2. Jednostce budżetowej nadaje się statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje
jednostka budżetowa.
4. Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień zakończenia
likwidacji przejmuje jednostka budżetowa.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281
oraz z 2012 r. poz. 567.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
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5. Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego stają się z mocy prawa pracownikami jednostki
budżetowej.
§ 4. Upoważnia się dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej określonych w art. 6o, art. 6p i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz w art. 28 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368),
w tym do wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych.
§ 5. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXV/411/2000 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia
zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie3;
2) uchwała Nr XVII/197/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie upoważnienia do wydawania zaświadczeń
potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu
zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 615, poz. 7333).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 pkt 2, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/368/2012
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 27 września 2012 r.
Statut Tarnowskiego Organizatora Komunalnego
§ 1. Tarnowski Organizator Komunalny, zwany dalej TOK jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta
Tarnowa prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Celem działalności TOK jest organizowanie i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
§ 3. 1. Siedzibą TOK jest miasto Tarnów.
2. Obszarem działania TOK jest teren miasta Tarnowa oraz gmin, od których Gmina Miasta Tarnowa
przejeła realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz lokalnego transportu
zbiorowego.
§ 4. 1. Do zadań TOK w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi należy:
1) zarządzanie, administrowanie i bieżąca obsługa systemu gospodarki odpadami;
2) pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji
określających wysokość opłat;
4) organizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania odpadów
komunalnych;
5) organizowanie składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Tarnowie Krzyżu;
6) kontrolowanie zgodności działania podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości
z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zawartymi umowami;
3

Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr XX/277/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 marca 2008 r.
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7) kontrola osiągania przez gminę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
8) prowadzenie kampanii informacyjnej wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
9) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów
komunalnych;
10) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi;
11) prowadzenie innych spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
2. Do zadań TOK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należy:
1) badanie i analizowanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym;
2) projektowanie linii połączeń komunikacyjnych;
3) planowanie i przygotowywanie rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji;
4) wybór operatorów, kontraktowanie usług przewozowych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających
posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego;
5) rozliczanie za świadczone przez operatorów usługi przewozowe według zasad ustalonych w umowach;
6) kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości;
7) opracowywanie projektów systemów taryfowych oraz realizacja polityki taryfowej;
8) emisja i dystrybucja biletów oraz innych nośników opłat za przejazdy (w tym karty miejskiej
w zintegrowanym systemie transportu zbiorowego) uprawniających do korzystania z usług komunikacji
miejskiej;
9) organizacja kontroli uiszczania przez pasażerów opłat oraz dokumentów uprawniających do korzystania
z przejazdów środkami komunikacji miejskiej;
10) przygotowanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej;
11) wydawanie potwierdzeń uzgodnienia zasad korzystania z przystanków oraz pobieranie opłat za
korzystanie z tych obiektów przez przewoźników i operatorów;
12) zarządzanie infrastrukturą przystankową;
13) udział w pracach studialnych i planistycznych dotyczących rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
14) wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania
publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci
komunikacyjnej;
15) prowadzenie innych spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym.
§ 5. 1. TOK kieruje dyrektor.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za działalność TOK, właściwą organizację oraz efektywne
gospodarowanie powierzonym mieniem.
3. Regulamin organizacyjny i strukturę organizacyjną ustala dyrektor TOK.
§ 6. Podstawą gospodarki finansowej TOK jest roczny plan finansowy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski

