
 

 

 

 
Zarządzenie Nr 181/2021 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne  
z dnia 10 września 2021 roku 

 
 
 

w sprawie:  wykonania uchwały Nr XLIII/741/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 

24 sierpnia 2021 roku 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1382) oraz § 3 Uchwały Nr XLIII/741/2021 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia uprawnień 

do korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w roku szkolnym 

2021/2022 dla uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza terenem Gminy 

Tarnowo Podgórne na obszarze objętym komunikacją organizowaną przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Poznaniu zarządza się , co następuje: 

§ 1  

Ustala się wzór wniosku, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr XLIII/741/2021 Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia uprawnień do 

korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w roku szkolnym 

2021/2022 dla uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza terenem Gminy 

Tarnowo Podgórne na obszarze objętym komunikacją organizowaną przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Poznaniu, jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2  

1. Ustala się, że uprawnieni uczniowie uczęszczający do szkół zlokalizowanych poza 

obszarem Gminy Tarnowo Podgórne wnioski o aktywację bezpłatnego biletu 150 dniowego 

doładowywanego na karcie PEKA mogą składać w terminie od 20 września 2021 roku do 

30 listopada 2021 roku w formie papierowej w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, bądź 

Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

2. Ustala się, że doładowanie imiennych kart PEKA na zasadach określonych w uchwale,             

o której mowa w § 1 może być dokonywane wyłącznie w uprawnionych punktach obsługi 

klienta na terenie Gminy Tarnowo Podgórne nie wcześniej niż 15-go dnia po złożeniu 

wniosku, nie później jednak niż w dniu 15 grudnia 2021 roku. Dokumentem niezbędnym dla 

dokonania doładowania jest okazanie ważnej Legitymacji Szkolnej. 

§3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgórne oraz w 

miesięczniku „Sąsiadka - Czytaj” i wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 roku.  


