
UCHWAŁA NR XXXIX/688/2021 
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom 
wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny”, w Gminie Tarnowo Podgórne 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), w związku 
z art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1348 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. 2020 r. poz. 1876 z późn. zm. ) Rada Gminy Tarnowo Podgórne  u c h w a l a  co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne samorządowy program dla rodzin 
wielodzietnych na zasadach określonych w § 2 i § 3. 

§ 2. 1. Przyznaje się mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne posiadającym „Kartę Dużej Rodziny” 
wydaną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ważną „Kartę Mieszkańca 
Gminy Tarnowo Podgórne” prawo do bezpłatnych biletów okresowych uprawniających do poruszania się 
w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu na zasadach określonych w ust.3. 

2. Uprawnionymi do biletów o których mowa w ust.1 są osoby niepozostające w stosunku pracy 
spełniające warunki określone w ust 1 będące: 
a) Uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych do ukończenia 24 roku życia 
b) Studentami dziennych studiów stacjonarnych do ukończenia 25 roku życia 

3. Bilety wydawać będzie gminna spółka działająca pod nazwą „Komunikacja Gminy Tarnowo 
Podgórne TPBUS Sp. z o.o.” za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta (POK) ZTM Poznań w swojej 
siedzibie w Tarnowie Podgórnym przy ul. Rokietnickiej 23, po okazaniu dokumentów uprawniających do 
otrzymania biletu bezpłatnego wskazanych w ust. 1 oraz aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

4. Bilet wskazany w ust. 3 będzie wydawany na okres od 1 września do 30 czerwca roku 
następnego, na obszarze stref biletowych A+B+C aglomeracyjnego systemu transportu publicznego 
zarządzanego przez ZTM Poznań. 

§ 3. 1. Przyznaje się mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne posiadającym „Kartę Dużej Rodziny” 
wydaną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ważną „Kartę Mieszkańca 
Gminy Tarnowo Podgórne” prawo do korzystania z oferty Tarnowskich Term Sp. z o.o. poprzez 
stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów/karnetów. 

2. Bilety/karnety wydawać będą Tarnowskie Termy Spółka z o.o. w swojej siedzibie w Tarnowie 
Podgórnym, przy ul. Nowej 54, po okazaniu dokumentów uprawniających do otrzymania 
biletów/karnetów ulgowych. 

§ 4. Dokumentem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej 
Rodziny wydana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.). Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Tarnowo 
Podgórne,  identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator danej gminy, ustalony 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 
kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z póżn. zm.). Identyfikatorem Gminy Tarnowo 
Podgórne są następujące cyfry: 3021172. 
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§ 5. Tracą moc następujące uchwały: Uchwała Nr XXXVII/600/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Tarnowo Podgórne samorządowego 
programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Karta Dużej Rodziny” oraz  Uchwała Nr 
XVII/234/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom uczestniczącym 
w Programie Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego . 

 
   

Przewodnicząca Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne 

 
 

mgr Krystyna Semba 
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UZASADNIENIE

Uchwała porządkuje prawo lokalne w zakresie programów samorządowych przeznaczonych dla
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne, członków rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę
Dużej Rodziny. Istota zmian polega na dostosowaniu kategorii szkół oraz wieku uczniów i
studentów do obowiązującego w tym zakresie prawa oraz na wskazaniu, że Karta Dużej Rodziny
umożliwiająca nabycie zapisanych w § 2 i § 3 uprawnień musi być przyznana przez Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione
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