
Bozpłatne przaJazdy dla uczniów
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,a:'="',.z d nowego roku szkoinego diametra]nej zmianie ulega-

Z Ź ją zasady odpłatności za przejazdy publicznym trans-
"".=,--.-../J portem zbiorowym. Zmiana jest rewoiucyjna i ko-
Izystna dla uczniówwszystkich szkół, a zwłaszczadla portfeli
ich rodziców. Polega na sflnansowaniu z budżetu Gminy Tar-
nowo Podgórne kosztów przejazdu uczniów korzystających
z aglomeracyjnego systemu przewozów autobusowych zarzą-
dzanego przezZTM Poznań. Zasady przyznawania ulg są od-
mienne dla uczniów różnych typów szkół:

1. Uczniowie szkół podstawowych zamieszkali na tere-
rrie Gminy Tarnowo Podgórne zyskują możliwość stałyclr,
bezpłatnych przejazdów we wszystkich strefach taryfowych.
Dokumentem potwierdzającym upoważnienie do zwolnienia
z opłat jest posiadanie w czasie przejazdu ważnej legitymacji
szkolnej lub karty PEKA z doładowaną w dowolnym punk-
cie obsługi klienta ulgą. Doładowanie takie przeprowadza się
jednorazowo i nie ponosząc pźy tym żadnych dodatkowych
opłat. Oba wymienione wyżej dokumenty slosowane byĆ
mogą zamiennie, a alternatywne rozwiązanie ,, z PEKĄ" zo-
stało wdrożone, by uchronić dzieci przed ewentualnym zagu-
bieniem swoistego dowodu tożsamości, jakim jest legitymacja
szkolna. Opisane uprawnienie funkcjonuje już od 1 sierpnia
2019 r, i obowiązuje nieprzerwanie az do czasu ukończenia
szkoły podstawowej.

2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali na
terenie naszej Gminy od 1 września 2019 r. zyskują uprawnie-
nia do bezpłatnych biletów okresowych (na rok szkolny) na
wszystkie stlefy taryfowe, jeżeli ich rodzice lub opiekunowie
prawni złożąna odpowiednim wniosku oświadczenie, że ich

Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Tainowo Podgórne z dnia 21 mąrca 2079 roku

w sprawre:

wykonania uchwaly Nr LXV/7046/2afi
Raily Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 25 września 2078 roku

Dziołajqc na podstowie art. 30 ust. l ustowy z dnia B
mqrca 1990 roku o somorzqdzie gminnym (teksL jednolity
Dz.IJ. z 20]9 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 4IJchwaĘ Nr LXV/1046/2018 Rady Gminy Thrnowo Pod-
górne z dnia 25 września 20l8 roku w sprowie określenia
uprawnień do korzystąnia z nieodpłatnych przejazdów środ-
kami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawo-
wych oral szkół ponadpodslawowych zamieszkalych nq te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne zarzqdza się, co następuje:

adresem właściwym dla rozliczenia rocznego podatku docho-
dowego (PIT) jest Gmina Tarnowo Podgórne. Wzór wniosku

- określor-ry zarządzeniem Wójta - jest do pobrania ze sho-
ny internetowej gmir-ry. Wypełniony wniosek należy złożyć
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska 115,
62-080 Tarnowo Podgórne) iub w Filii Urzędu w Przeźmiero-
wie (w Pasażu przy ul. Rynkowej 75C). Możliwa jest wysył-
ka pocztą. Termin składania wniosków: od 15 sierpnia do 15
września 2019 r. Po pozytywnym zweryflkowaniu oświadcze-
nia uczeń nabywa uprawnienie do bezpłatnego doładowania
bi]etu na cały rok szkolny. Uwaga: warunkienr koniecznym do
uzyskania ulgi jest posiadanie karty PEKA oraz doładowanie
jej wyłącznie w Punkcie Obslugi Klienta w siedzibie spółki
TPBUS w Tarnowie Podgórnym przy ul. Rokietnickiej 23.

Opisane wyżej ulgi i procedury ich udzielania wynikają
z Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXV/104612018
z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia uprawnień do
korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami transportu
zbiorowego dla uczr.iów szkół podstawowych oraz szkół po-
nadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo
Podgórne, Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr
42 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykonania tej uchwały
orazszczegółowych ustaleń z Miastem Poznań w sprawie pro-
wadzenia rozliczeń i zasad refundacji ulgprzez budżet Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Zastosowane rozwiązanie - mimo że
kosztowne - stanowić będzie ważny element polityki oświa-
towej i społecznej realizowanej przez Gminę Tarnowo Pod-
górne" 
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Wzór wniosku jest dostępny na gminnej stronie internetowej
www.tarnowo-podgorne.pl w ząMądce Sprawy i wnioski (przy-
ciskw menu po lewej) / Usługi transportowe - 9.11 Uzyskanie
uprawnień do bezpłatnych przej azdów komunikacj ą zbiorową
dla uczniów,

§/
lJstala się wzór wniosku, o którym mowo w § 3 lJchwoły

Nr LXV/1046/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia
25 września 2018 roku w sprawie okreśIenia uprownień do
kor zy ł a n i a z ni e od pł a tny ch p r zej azdów śro d kąmi tr o n spo r Lu

zbiorowego dlo uczniów szkoł podstowowych oraz szkół po-
nodpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo
Podgórne, jak w załączniku stanowiqcym integralną część
ni n i ejsze go zorzqdze ni a.

§2
LJstaIa się, że doładowanie imiennych kqrt PEI{Ana zasa-

dach określonych w uchwale, o której mo\Ęo w § I może być
dokonywane wyłqcznie w uprownionych punktach obsługi
klienn na rcrenie Gminy Tarnowo Podgórne.

§3
Zorzqdzenie podlego ogłoszeniu na stronie internetowej

Gminy Tarnowo Podgórne orQz w miesięczniku ,,Sqsiadka -
Czytaj" i wchodzi w życie z dniem podpisania.
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