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Poz. 4142
UCHWAŁA NR LIV/576/2018
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 maja 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator
Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej
do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.1)), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.2)) oraz art. 92 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r.
poz. 130) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr
VII/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej
pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki
budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1606 i 6409)
w § 3 w pkt 1 w lit. b dodaje się tiret trzynaste w brzmieniu:
„- realizacja zadań związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu Tarnowski
Rower Miejski,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie
Ryszard Pagacz

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, 2018 r. poz. 130.

