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Wszystkie zadania wchodzące w skład budżetu są wykonywane przez następujące  
jednostki budżetowe i instytucje kultury: 
 
1.   Urząd Miejski w Tuchowie, 
2.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, 
3.   Zespół Szkół w Burzynie, 
4.   Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej, 
5.   Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej, 
6.   Zespół Szkół w Karwodrzy, 
7.   Szkoła Podstawowa w Lubaszowej, 
8.   Szkoła Podstawowa w Łowczowie, 
9.   Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, 
10.  Zespół Szkół w Siedliskach, 
11.  Zespół Szkół w Tuchowie, 
12.  Szkoła Podstawowa w Zabłędzy, 
13.  Przedszkole Publiczne w Tuchowie, 
14.  Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie, 
15.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie, 
16.  Biblioteka Publiczna w Tuchowie, 
17.  Dom Kultury w Tuchowie. 
 
Poniżej przedstawiamy krótki opis zadań wchodzących w skład każdego działu 
i jednostki, referaty realizujące te zadania: 
  
Dział 010 -  Rolnictwo i łowiectwo  
 
Jednostka realizująca zadania – Urząd Miejski w Tuchowie 
 
W zakresie działu Rolnictwa i łowiectwa Urząd Miejski w Tuchowie prowadzi przede 
wszystkim sprawy związane z projektowaniem i realizacją inwestycji związanych              
z wodociągowaniem wsi. Wykaz aktualnie prowadzonych inwestycji z tego zakresu 
znajduje się pod następującym adresem: http://www.tuchow.pl/jakie-inwestycje-w-
2012-roku/#more-11909  
 
Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące wodociągowania wsi należy kierować do 
Referatu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej /Dział Inwestycje, Zamówienia 
publiczne/, mieszczącego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm 
 
W zakresie tego działu mieści się również załatwianie spraw związanych ze  zwrotem 
akcyzy od paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2012 roku zwrot akcyzy  
wyniesie 0,95 zł za 1 litr oleju. Producenci rolni będą mogli składać wnioski w dwóch 
terminach: 
 od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 
2012 r., 

http://www.tuchow.pl/jakie-inwestycje-w-2012-roku/#more-11909
http://www.tuchow.pl/jakie-inwestycje-w-2012-roku/#more-11909
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
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 od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.  

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
> 1 - 31 marca 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
> 3 - 28 września 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, 
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku. 
 
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. 
wyniesie 81,70 zł. 

Wszelkie zapytania należy kierować do Referatu Finansowego /Dział Podatków/ 
mieszczącego się w Ratuszu przy ul. Rynek 1. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+Fin/Informacje/default.htm 
 
Dział 400 -  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę  
 
Zadania związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę realizuje bezpośrednio 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., której Gmina Tuchów jest głównym 
udziałowcem /posiada większościowy pakiet udziałów/. Spółka posiada własny budżet, 
który nie wchodzi w strukturę budżetu Gminy. Siedziba Spółki mieści się w Lubaszowej 
koło Tuchowa, a informacje na temat działalności Spółki można uzyskać pod 
następującym adresem: http://dorzeczebialej.pl/  
Poza zaopatrywaniem mieszkańców w wodę, w zakresie działalności Spółki leży między 
innymi usuwanie awarii na sieciach wodociągowych oraz wydawanie decyzji związanych 
z przyłączami wodociągowymi do budynków. 
 
Dane kontaktowe: http://dorzeczebialej.pl/?page_id=8 
 
Z budżetu Gminy Tuchów są pokrywane dopłaty w wysokości 1,51 zł brutto do 1 m³ 
wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi wszystkich taryfowych grup 
odbiorców. 
 
Dział 600 – Transport i łączność  
 
W ramach tego Działu wykonuje się naprawy uszkodzonej nawierzchni i infrastruktury 
towarzyszącej – naprawa chodników, czyszczenie i naprawa rowów, poboczy, wycinka 
zadrzewienia i zakrzewienia przy drogach. 
W zakresie działań leży także współpraca z Województwem Małopolskim dotycząca  
opracowania studium komunikacyjnego wschodniego obejścia Tuchowa oraz budowy 
chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977, współpraca z Powiatem Tarnowskim 
dotycząca budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych, budowa nowych chodników 
wzdłuż dróg gminnych oraz remont dróg transportu rolnego. 
 
W 2012 roku planuje się realizowanie projektu pn. „Utworzenie Tuchowskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych” w ramach MRPO. Projekt jest 
objęty wieloletnim programem inwestycyjnym, jego realizacja zakończy się w 2013 
roku. Projekt będzie realizowany systemem „zaprojektuj – wybuduj”.  

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Fin/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Fin/Informacje/default.htm
http://dorzeczebialej.pl/
http://dorzeczebialej.pl/?page_id=8
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Zadania Działu realizuje Referat Inwestycji i Infrastruktury Drogowej /Drogownictwo, 
oświetlenie drogowe/, mieszczący się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. W referacie 
można załatwić również sprawy związane z uzgodnieniem odległości planowanej 
budowy od infrastruktury drogowej, uzgodnienia przejścia sieciami przez drogi gminne, 
zezwoleniem umieszczenia reklamy w pasie drogowym drogi gminnej, zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej,  
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
 
W ramach Działu mieści się przede wszystkim utrzymanie budynków użyteczności 
publicznej na terenie całej Gminy, zarządzanych przez Urząd Miejski w Tuchowie.  
Urząd administruje również budynkami mieszkalnymi, znajdującymi się na dwóch 
osiedlach: przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie.  
 
Zadania z zakresu tego Działu realizuje Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia 
Komunalnego, znajdujący się w dziedzińcu Ratusza. W tym referacie można załatwić 
również sprawy z poniższego zakresu: 
 podziały geodezyjne działek, 
 przekształcenie prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności 
 dzierżawa i sprzedaż gruntów komunalnych, 
 najem i sprzedaż lokali użytkowych, 
 wszelkie sprawy związane z administrowaniem domami mieszkalnymi na osiedlach. 

  
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm 
 
W zakres tego Działu wchodzi również realizowanie inwestycji kubaturowych, a w 2012 
roku zaplanowano następujące: 
 Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszowej na cele mieszkalne – 

zadanie rozpoczęte w 2011 roku, zakończenie planuje się w 2013 roku, 
 Projekt modernizacji budynku wielofunkcyjnego w Dąbrówce Tuchwskiej – 

w budynku mieści się Szkoła Podstawowa i Remiza strażacka, 
 Budowa wiejskiego domu kultury w Siedliskach /w miejscu istniejącego budynku 

ludowego/ w ramach PROW. Projekt realizowany od  2011 roku, planowane 
zakończenie przewiduje się na 2013 rok. 

Sprawy związane z inwestycjami kubaturowymi prowadzi Referat Inwestycji 
i Infrastruktury Drogowej /Inwestycje, zamówienia publiczne/, znajdujący się 
w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm 
 
Informacja o aktualnym stanie mienia komunalnego, można uzyskać pod następującym 
adresem: 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
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http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Budzet+i+majatek/Majatek/Informacja+o+stanie+mienia+komunalnego+za+20
10+rok.htm 
 
Dział 710 – Działalność usługowa  
 
W ramach Działu mieszczą się przede wszystkim sprawy związane z podziałem 
geodezyjnym gruntów przejmowanych pod drogi gminne, regulacją prawa własności 
gruntów gminnych, wykonaniem operatów szacunkowych pod opłaty planistyczne  oraz 
sprawy dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 
Obecnie prowadzi się procedurę zmian w planie zagospodarowania dla miejscowości 
Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice i Tuchów. Zakończenie procedury przewiduje 
się w II połowie 2012 roku, a po zakończeniu zostanie rozpoczęta nowa procedura, 
dotycząca innych miejscowości /w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione zmiany 
z tych miejscowości, z których wpłynęło najwięcej uzasadnionych wniosków/.  
W zakresie tego Działu mieści się również utrzymanie kaplicy cmentarnej przy ul. Leśnej 
w Tuchowie oraz sprawy związane z udostępnianiem kaplicy i chłodni podczas 
pochówku zmarłych.   
 
Zadania z zakresu tego Działu realizuje Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia 
Komunalnego, znajdujący się w dziedzińcu Ratusza. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm 
 
W 2012 roku planuje się kontynuację zagospodarowania terenu wokół kaplicy 
cmentarnej, a inwestycję prowadzi Referat Inwestycji i Infrastruktury Drogowej 
/Inwestycje, zamówienia publiczne/, znajdujący się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm 
 
Dział 750 - Administracja publiczna 
 
Zadania wymienionego działu są związane z utrzymaniem, prawidłowym 
funkcjonowaniem Urzędu prowadzącego obsługę zadań administracji rządowej 
i samorządowej, obsługę Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Gminy, promocją gminy, 
współpracą międzynarodową, przygotowaniem projektów o dofinansowanie ze źródeł 
krajowych i UE oraz z poborem podatków lokalnych.  W ramach tego działu mieści się 
również cala obsługa finansowa Urzędu oraz sprawy związane z planowaniem 
i realizacją budżetu Gminy. Ze względu na szeroki zakres działań realizowanych 
w ramach tego działu, zostały one podzielone pomiędzy poszczególne Referaty 
i samodzielne stanowiska: 
 
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich: 
 
W Referacie można załatwić wszelkie sprawy związane z zameldowaniem                                
i wymeldowaniem osób, uzyskaniem, zagubieniem i wymianą dowodów osobistych oraz 
z ewidencją działalności gospodarczej, nadaniem numeru PESEL, udostępnieniem 
danych osobowych, wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Budzet+i+majatek/Majatek/Informacja+o+stanie+mienia+komunalnego+za+2010+rok.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Budzet+i+majatek/Majatek/Informacja+o+stanie+mienia+komunalnego+za+2010+rok.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Budzet+i+majatek/Majatek/Informacja+o+stanie+mienia+komunalnego+za+2010+rok.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
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zezwoleniem na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta i gminy, prowadzenie 
rejestru wyborców. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm 
 
Urząd Stanu Cywilnego: 
 
USC realizuje zadania związane z wydawaniem aktów urodzenia i zgonu oraz ich 
odpisów, z zawarciem związku małżeńskiego. Szczegółowy opis spraw znajduje się pod 
poniższym adresem: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/przed
miotowe/Urzad+Stanu+Cywilnego/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/ 
   
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Urz+St+cywil/Informacje/default.htm 
 
Dział Organizacyjno – Administracyjny 
 
Dział obejmuje prowadzenie Sekretariatu, obslugę informatyczną, prowadzenie spraw z 
zakresu promocji Gminy /w tym prowadzenie strony internegowej Tuchowa, 
opracowanie wydawnictw i publikacji/, przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze 
środków krajowych i zagranicznych oraz współpracę międzynarodową z miastami 
partnerskimi. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+Org+Adm/Informacje/default.htm 
 
Stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej 
 
W ramach tego Stanowiska prowadzi się Biuro Rady Miejskiej w Tuchowie, a do 
głównych zadań tego Stanowiska należy przygotowywanie posiedzeń komisji 
powołanych przy Radzie Miejskiej, przygotowywanie Sesji Rady Miejskiej i Młodzieżowej 
Rady Gminy i sporządzanie protokołów z posiedzen komisji i Rady, koordynowanie i 
nadzór nad przygotowaniem uchwał i innej dokumentacji, związanej z dzialalnością 
Rady. 
Pełna informacja o działalności Rady Miejskiej w Tuchowie znajduje się pod adresem:  
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Rada/Sklad/alfabetyczny/ 
 
Dane kontaktowe do Biura Rady: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Samodzielne+stanowisko+ds_+obslugi+Rady+Miejskiej/Informa
cje/default.htm 
 
Samodzielne stanowisko do spraw Obsługi Prawnej 
 
Obsługę Urzędu prowadzi dwóch Radców prawnych, w Ratuszu. Mieszkańcy mają do 
dyspozycji dyżur Radcy prawnego w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 15.00,  
porady prawne są udzielane bezpłatnie.  

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/przedmiotowe/Urzad+Stanu+Cywilnego/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/przedmiotowe/Urzad+Stanu+Cywilnego/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Urz+St+cywil/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Urz+St+cywil/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Org+Adm/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Org+Adm/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Rada/Sklad/alfabetyczny/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Rada/Sklad/alfabetyczny/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Samodzielne+stanowisko+ds_+obslugi+Rady+Miejskiej/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Samodzielne+stanowisko+ds_+obslugi+Rady+Miejskiej/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Samodzielne+stanowisko+ds_+obslugi+Rady+Miejskiej/Informacje/default.htm
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Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Stan+Pr+ds+Obsl+Praw/Informacje/default.htm 
 
Referat Finansowy 
 
Dział podatków w Referacie Finansowym znajduje się w Ratuszu i obsługuje wszystkie 
sprawy związane z naliczeniem i poborem podatków lokalnych oraz z windykacją 
podatków nie zapłaconych w terminie. 
Informacje dotyczące stawek podatkowych oraz sposób załatwiania spraw, można 
uzyskać pod następującym adresem: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/przed
miotowe/Podatki/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/ 
 
Dział finansowy /Budżet/ zajmuje się obslugą finansową Urzędu oraz prowadzeniem 
ksiąg rachunkowych. Ponadto w Dziale można załatwić sprawy dotyczące uzgodnienia 
należności za czynsze mieszkalne od lokali użytkowych /głównie od mieszkań na 
osiedlach przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie/, fundusz remontowy bloków na 
osiedlach oraz z tytułu najmu i dzierżawy gruntów gminnych i lokali wynajmowanych 
pod działalność gospodarczą. 
 
Do zakresu Działu finansowego należy również planowanie budżetu Gminy Tuchów, 
realizacja budżetu i nadzór finansowy nad prawidłowym wykorzystaniem środków 
publicznych oraz współpraca z Radą Miejską i wszystkimi jednostkami organizacyjnymi 
Gminy, w zakresie gospodarowania środkami finansowymi. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+Fin/Informacje/default.htm 
 
Dział 752- Obrona narodowa 
 
Zadania Obrony Cywilnej to ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności 
publicznej i dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie 
zagrożenia. W ramach tych zadań mieści się między innymi wykrywanie zagrożeń oraz 
ostrzeganie i alarmowanie ludności o tych zagrożeniach, organizowanie ewakuacji 
ludności, zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, udzielanie 
ludności pomocy medycznej, organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia, 
pomoc w przywracaniu porządku w strefach zagrożenia.  
 
Zadania z tego Działu realizuje Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich, mieszczący 
się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
Zadania w Dziale są realizowane poprzez utrzymanie działalności bojowej wszystkich 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy.  

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Stan+Pr+ds+Obsl+Praw/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Stan+Pr+ds+Obsl+Praw/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/przedmiotowe/Podatki/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/przedmiotowe/Podatki/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Fin/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Fin/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm
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Zdolność bojowa tych jednostek jest zróżnicowana. Wiodącymi jednostkami są 
jednostki OSP w Tuchowie i OSP w Siedliskach, które są włączone w Krajowy System 
Ratowniczo - Gaśniczy. Ponadto przy OSP w Siedliskach działa posterunek jednostki 
ratowniczo–gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. 
http://osptuchow.pl/ 
  
Zadania z tego Dzialu realizuje kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia 
Komunalnego. 
 
Dane teleadresowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Zadania tego Działu są realizowane w jednostkach oświatowych gminy Tuchów. 
W gminie funkcjonuje 10 szkół podstawowych, 3 szkoły społeczne, 5 gimnazjów, 
1 przedszkole samorządowe, 4 przedszkola społeczne i świetlica szkolna. 
 
Wykaz jednostek oświatowych oraz dane teleadresowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Jednostki+organizacyjne/O+jednostkach/ 
 
Obsługę samorządowych jednostek oświatowych prowadzi Gminna Administracja 
Oświaty w Tuchowie, mieszcząca się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4.  Administracja 
prowadzi również sprawy związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów, 
dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci klas I – III szkół podstawowych 
i gimnazjów. 
 
Dane teleadresowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Jednostki+organizacyjne/Obsluga+oswiaty/Gmin+Adm+Osw+Tuch/Kontakt/ 
 
W zakresie tego Działu mieszczą się zadania inwestycyjne, które mają na celu 
utrzymanie bazy oświatowej na wysokim poziomie. Gmina nieprzerwanie prowadzi 
politykę modernizacji budynków szkolnych oraz wyposażenia. 
 
Inwestycje kubaturowe na obiektach oświatowych prowadzi Referat Inwestycji 
i Infrastruktury Drogowej /Inwestycje, zamówienia publiczne/, znajdujący się 
w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
Zadania inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok można znaleźć pod adresem: 
http://www.tuchow.pl/jakie-inwestycje-w-2012-roku/#more-11909 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm 
 
 
 
 
 

http://osptuchow.pl/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Jednostki+organizacyjne/O+jednostkach/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Jednostki+organizacyjne/O+jednostkach/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Jednostki+organizacyjne/Obsluga+oswiaty/Gmin+Adm+Osw+Tuch/Kontakt/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Jednostki+organizacyjne/Obsluga+oswiaty/Gmin+Adm+Osw+Tuch/Kontakt/
http://www.tuchow.pl/jakie-inwestycje-w-2012-roku/#more-11909
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
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Dział 851 – Ochrona zdrowia 
 
Dział obejmuje realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii, a w szczególności:  
 zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, 
 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
 prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, 
 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, i alkoholizmu, 
 profilaktyczna działalność informacyjno – edukacyjna dzieci i młodzieży. 
 
Zadania z tego Działu realizuje Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych, 
a posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii odbywają 
się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. Tam również można uzyskać informacje 
dotyczące możliwości uzyskania porad psychologicznych, procedury kierowania na 
leczenie uzależnień. 
 
Dane teleadresowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tuchowie, mieszczący się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. Do zadań Ośrodka 
należy pokrywanie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej 
z terenu naszej gminy, zasiłki celowe, okresowe i celowe specjalne, dodatki 
mieszkaniowe, świadczenie usług opiekuńczych i dożywianie dzieci w szkołach. Ponadto 
Ośrodek realizuje wypłaty zasiłków rodzinnych dla dzieci w rodzinach prowadzących 
działalność gospodarczą i zatrudniających do 20 pracowników oraz zasiłków rodzinnych 
wypłacanych dla dzieci rolników, zasiłki rodzinne dla dzieci pracowników zatrudnionych 
w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 pracowników, pokrycie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie będących ubezpieczonymi, nie pracującymi, 
a pobierającymi zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pokrycie składek na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizuje ponadto projekt systemowy pn 
„Kierunek-samodzielność i niezależność”, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.11. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach tego projektu 
Ośrodek wspiera osoby bezrobotne, poprzez działania mające na celu aktywizację 
zawodową, społeczną i edukacyjną. 
 
Dane teleadresowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Jednostki+organizacyjne/Zdrowie+i+Pomoc+Spoleczna/Osr+Pom+Spol/O+jedn
ostce/default.htm 
 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Obyw+Spol/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Jednostki+organizacyjne/Zdrowie+i+Pomoc+Spoleczna/Osr+Pom+Spol/O+jednostce/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Jednostki+organizacyjne/Zdrowie+i+Pomoc+Spoleczna/Osr+Pom+Spol/O+jednostce/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Jednostki+organizacyjne/Zdrowie+i+Pomoc+Spoleczna/Osr+Pom+Spol/O+jednostce/default.htm
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
W ramach wyszczególnionego działu  realizuje się zadania związane z odprowadzaniem 
ścieków i utrzymaniem czystości, utrzymaniem terenów zielonych, odśnieżaniem oraz  
utrzymaniem w czystości dróg gminnych, utrzymaniem, konserwacją i budową 
infrastruktury oświetlenia ulicznego.  
 
Zadania związane z gospodarką ściekową na terenie gminy prowadzi bezpośrednio 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., której Gmina Tuchów jest głównym 
udziałowcem /posiada większościowy pakiet udziałów/. Spółka posiada własny budżet, 
który nie wchodzi w strukturę budżetu Gminy. Siedziba Spółki mieści się w Lubaszowej 
koło Tuchowa, a informacje na temat działalności Spółki można uzyskać pod 
następującym adresem: http://dorzeczebialej.pl/  
Poza odprowadzaniem ścieków, w zakresie działalności Spółki leży między innymi 
usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych oraz wydawanie decyzji związanych 
z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków. 
 
Z budżetu gminy realizowane są dopłaty  w wysokości 5,77 zł brutto do 1 m³ ścieków 
odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla wszystkich 
taryfowych grup odbiorców. 
 
W zakresie działu prowadzi się również sprawy związane z projektowaniem i realizacją 
inwestycji dotyczących projektowania sieci kanalizacyjnych na terenie całej gminy oraz 
projektowania i wykonania sieci wodociągowych na terenie miasta Tuchowa. Wykaz 
aktualnie prowadzonych inwestycji z tego zakresu znajduje się pod następującym 
adresem: http://www.tuchow.pl/jakie-inwestycje-w-2012-roku/#more-11909  
 
Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz  
oświetlenia ulicznego należy kierować do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, 
mieszczącego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm 
 
Pozostałe sprawy wymienione wyżej prowadzi Referat Gospodarki Przestrzennej 
i Mienia Komunalnego, mieszczący się w dziedzińcu Ratusza.  
Ponadto w tym referacie można załatwić sprawy związane z wycinką drzew, likwidacją 
dzikich wysypisk śmieci, z opieką nad bezpańskimi psami i padłymi zwierzętami, a także 
sprawy związane z wydawaniem decyzji środowiskowych. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
Zadania w ramach Działu są realizowane przez instytucje kultury działające na terenie 
Tuchowa, czyli Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną. 
 
 
 

http://dorzeczebialej.pl/
http://www.tuchow.pl/jakie-inwestycje-w-2012-roku/#more-11909
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+ds+Gosp+Przest+Budown/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm
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Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Jednostki+organizacyjne/Kultura/Bibl+Publ+Tuch/O+jednostce/default.htm 
 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Jednostki+organizacyjne/Kultura/Dom+Kult+Tuch/O+jednostce/default.htm 
 
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody 
 
Zadania powyższego działu wystąpiły w budżecie Gminy Tuchów po raz pierwszy, 
i będą realizowane przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, 
mieszczący się w dziedzińcu Ratusza. Na bieżący rok budżetowy zaplanowano 
pielęgnację zabytkowych drzew w alei lipowej w Burzynie. 
 
Dane kontaktowe: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmi
otowe/Urzad/Referaty/Ref+Roln+Mien+Kom/Informacje/default.htm 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna  
 
Zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy realizuje Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Tuchowie, mieszczący się przy ul. Jana Pawła II 6. Do głównych zadań 
Ośrodka należy organizowanie sportu szkolnego Zespołu Szkół w Tuchowie, 
prowadzenie sekcji JUDO, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego oraz sekcji 
szachowej. Ośrodek jest również organizatorem licznych zawodów i imprez sportowych, 
mających na celu upowszechnianie sportu wśród mieszkańców. Oprócz boisk i sal 
gimnastycznych znajdujących się w budynku, Ośrodek ma do dyspozycji boisko ze 
sztuczną nawierzchnią. 
Szczegółowe informacje na temat działalności i zaplecza Ośrodka można znaleźć pod 
adresem: http://mosir.tuchow.pl/informacje-o_nas 
 
W ramach dzialu Gmina również współpracuje i współfinansuje działalność klubów 
sportowych, poprzez przekazywanie im dotacji. W chwili obecnej dotacje z budżetu 
otrzymują następujące kluby sportowe: 
 LKS Buchcice, 
 MKS Tuchovia, 
 TS Sokół, 
 LKS Burzyn, 
 LKS Karwodrza, 
 LKS Lubaszowa, 
 LKS Siedliska. 
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