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HARMONOGRAM PRZESYŁANIA 

MATERIAŁÓW DO INFORMATORA UGP 

Szanowni Państwo, przypominamy harmonogram 

nadsyłania materiałów z Waszych wydziałów, 

przeznaczonych do publikacji w Informatorze.  

Dziękujemy za dotrzymywanie terminów,  

z pewnością ułatwi to przygotowanie informatora. 

 do 10 każdego miesiąca – pion Sekretarza, 

GOPS, stanowisko ds. oświaty 

 do 15 każdego miesiąca – referat finansowy, 

ZUP 

 do 25 każdego miesiąca – referat UE, referat 

NOŚiR 

 do 30 każdego miesiąca – referat IGPiZP 

Jakie materiały przesyłać? W przygotowywanych 

informacjach prosimy poruszać wszelkie tematy, 

które uznają Państwo za warte przekazania innym 

pracownikom jednostek - relacje z wydarzeń, 

zmiany w przepisach, planowane przedsięwzięcia, 

sprawy istotne dla społeczności, komunikaty. 

Prosimy podpisać każdy materiał – ułatwi to dalszy 

kontakt osobom zainteresowanym wątkiem. 

Prosimy wziąć pod uwagę, że Informator ukazuje się 

na koniec miesiąca – niektóre informacje mogą być 

już wtedy nieaktualne. 

Materiały prosimy przesyłać na adresy: 

zp@potegowo.pl oraz jkurbanski@gmail.com 

OŚWIATA  

W dniach 10 - 12.04.2019 r. odbędzie się egzamin 

gimnazjalny, natomiast w dniach 15 - 17.04.2019r. 

egzamin ósmoklasisty. Szczegółowe informacje o 

sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego znajdują się 

na stronie: 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/201808

20%20E8%202019%20Informacja.pdf 

 oraz 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-

gimnazjalny/komunikaty-i-informacje 

Strajk nauczycieli - zgodnie z uchwałą Prezydium 

Zarządu Głównego ZNP z 4 marca br. w najbliższych 

dniach zarządy oddziałów ZNP będą podejmowały 

uchwały w sprawie zorganizowania referendów 

strajkowych. Referenda strajkowe będą 

przeprowadzone do 25 marca br.  Oddziały ZNP 

otrzymały wszystkie dokumenty niezbędne do 

zorganizowania i przeprowadzenia referendów. 

Strajk ogłoszony zostanie w tych szkołach i 

placówkach, w których w referendum strajkowym 

głosowała co najmniej połowa uprawnionych i z tej 

grupy ponad połowa (więcej niż 50%) opowiedziała 

się za strajkiem. Oddziały ZNP poinformują 

dyrektorów szkół i placówek o wyniku referendum i 

rozpoczęciu strajku do 29 marca br. Strajk 

rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. Więcej informacji 

znajduje się na stronie https://znp.edu.pl 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB 

WIOSENNE SADZENIE DRZEW 

W okresie wiosennym coraz częściej zaglądamy do 

naszych ogrodów, terenów zieleni, miejsc 

wypoczynku. Często zastanawiamy się czym 

obsadzić teren wokół domu. Pamiętajmy, że na 

naszym rodzimym rynku istnieje wiele gatunków 

drzew i krzewów, które mają różne kształty, 

wymiary, kolory. Nie musimy wybierać tak 

powszechnych w dzisiejszych czasach tuji szmaragd 

– jest to gatunek obcego pochodzenia, 

bezwartościowy dla ptaków i owadów.  Sadząc 

żywopłot, postawmy raczej na rodzime gatunki np. 

grab i buk (charakteryzują się wspaniałą 

zmiennością wyglądu zależnie od pory roku.) 

Najbardziej pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne 

człowieka, a także wielki wpływ na zaspokojenie 

potrzeb psychicznych mają właśnie drzewa liściaste. 

Sadząc drzewa liściaste i formując koronę drzewa w 

wieku do 10 lat, możemy nadać mu w zależności od 

gatunku odpowiedni kształt i zmniejszyć 

uciążliwości spowodowane dużą ilością liści. 

Należy pamiętać, że jedną z ważniejszych czynności 

przy sadzeniu drzew i krzewów jest wybranie 

odpowiedniego miejsca. W praktyce bardzo często 

pojawiają się sytuacje, gdy nasadzamy nowe drzewa 

nie zwracając uwagi na wszystkie aspekty z nimi 

związane: 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
mailto:zp@potegowo.pl
mailto:jkurbanski@gmail.com
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%202019%20Informacja.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%202019%20Informacja.pdf
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje
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• po pierwsze nie należy sadzonek drzew 

umieszczać w miejscach wchodzących w kolizje  

z urządzeniami takimi jak budynki, linie 

energetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne 

(należy pamiętać, że drzewo/krzew które sadzimy 

będzie w zależności od gatunku lub formy cięcia po 

kilkudziesięciu latach odpowiednio większe), 

• po drugie bardzo często zdarza się że sadzimy 

drzewa, które zamierzamy przycinać w formie 

żywopłotu – jednakże po kilku latach z różnych 

przyczyn nie dokonujemy ich formowania  

i zadrzewienie takie nie jest ani w dobrym stanie 

sanitarnym, ani nie posiada walorów estetycznych, 

• po trzecie pamiętajmy o tym aby drzewa były 

sadzone po uzgodnieniu z właścicielami  

i współwłaścicielami działek, z właścicielami działek 

sąsiednich, lub po prostu w większych odległościach 

od granicy działki sąsiedniej  np. 5 metrów 

(niejednokrotnie posadzeniem drzew w zbyt bliskiej 

odległości od granicy działki ograniczamy sąsiadom 

sposób korzystania z ich własnej nieruchomości). 

Po wybraniu odpowiedniego miejsca musimy się 

upewnić, że drzewa które sadzimy mają prawidłowo 

uformowaną koronę oraz odpowiednio 

ukształtowany system korzeniowy. Kupując 

drzewka należy wybierać te bez uszkodzeń, których 

kora nie ma przebarwień i nie łuszczy się. Należy 

zwrócić uwagę, czy ziemia w której rosną, nie jest 

zbyt sucha, a z otworów w dnie nie wystaje 

kłębowisko korzeni (takie sadzonki gorzej się 

przyjmują). Rośliny z odkrytymi korzeniami do chwili 

sprzedaży powinny mieć je przysypane wilgotną 

ziemią. Po posadzeniu, drzewa trzeba odpowiednio 

zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz dobrze 

przymocować palikami aby rosły pionowo. 

Pamiętajmy też o tym, że częstą przyczyną 

zamierania młodych drzewek  jest sadzenie ich o 

kilka cm za głęboko.  

Nasza gmina regularnie zakłada nowe nasadzenia 

drzew. W roku ubiegłym na terenie naszej gminy 

posadzonych zostało 151 sztuk drzew gatunków: 

klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna, 

wierzba iwa, sosna zwyczajna, kasztanowiec 

zwyczajny, brzoza brodawkowata, dąb 

bezszypułkowy. Obsadzono nimi tereny działek 

gminnych m.in. place zabaw w miejscowościach 

Wieliszewo, Runowo, Darżyno, Rzechcino, teren 

przy świetlicy w miejscowości Malczkowo, teren 

przy boisku w miejscowości Grapice, teren drogi 

gminnej od drogi krajowej nr 6 do miejscowości 

Runowo. Wartość zadania wyniosła 30.000,00 

złotych.  

W roku bieżącym zaplanowane jest wykonanie 

nasadzeń w ilości 30 sztuk drzew iglastych, 10 sztuk 

drzew gatunku lipa drobnolistna oraz 4 sztuk drzew 

gatunku brzoza brodawkowata. 

W miesiącu kwietniu odbywają się targi na których 

możemy dokonać zakupu drzewek i krzewów do 

naszego ogrodu: 

 6-7 kwietnia 2019 r. – Targi Ogrodnicze – 

„Wiosna 2019” – SŁUPSK 

 13-14 kwietnia 2019 r. – XI Targi 

Ogrodniczo-Pszczelarskie – LUBAŃ 

 27-28 kwietnia 2019 r. – X Wiosenne Targi 

Ogrodnicze – STARE POLE 

SPORZĄDZIŁA: RAMULT KAMILA 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

W dniu 21.03.2019r. Rada Gminy Potęgowo 

uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu obrębów Głuszyno  

i Głuszynko, w gminie Potęgowo. 

W ciągu najbliższych 7 dni uchwała wraz  

z dokumentacją, z przeprowadzonej procedury 

zostanie przesłana do Wojewody w celu 

stwierdzenia zgodności z prawem, a następnie 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. Po upływie 14 dni od 

dnia publikacji uchwała wchodzi w życie czyli można 

realizować na jej podstawie inwestycje, wydawać 

wypisy i wyrysy z tego planu. Od tego momentu, dla 

obszaru objętego uchwałą nie można wydawać 

decyzji ustalającej warunki zabudowy ani decyzji  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Do opracowania planu przystąpiono na podstawie 

uchwały Nr XLV/337/2017 Rady Gminy Potęgowo, 

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

obrębów Głuszyno i Głuszynko, w gminie Potęgowo. 

E.BEDNARSKA 

UMOWY NA  WYKONANIE ZADAŃ 

PUBLICZNYCH W ROKU 2019 PODPISANE  

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28.12.2018r. 

otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 

roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego wpłynęło 14 ofert.   

Oferty, które zostały złożone przez organizacje 

pozarządowe z terenu Gminy Potęgowo przewidują 

realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, integracji 

społecznej a także  przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym. Wspieramy działalność 

klubów sportowych min. dotując organizacje 

rozgrywek, zakup sprzętu sportowego 

,stowarzyszenie seniorów, prowadzenie Banku 

Żywności czy organizacje konferencji z zakresu  

dziedzictwa lokalnego. Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych na realizację zadań 

wynosi 180.000,00 zł. Ponadto w ramach „małych 

grantów” zostały już zawarte 2 umowy na łączną 

kwotę 20.000,00 zł.  

Współpraca Gminy Potęgowo z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla 

dobra i rozwoju społeczności lokalnej, stanowi 

element polityki społeczno-finansowej gminy. 

Celem tej współpracy jest poprawa jakości życia 

mieszkańców, umacnianie więzi łączących lokalną 

społeczność oraz większe zaangażowanie 

mieszkańców w sprawy publiczne i życie Gminy 

Potęgowo. 

A. BONIECKA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA    

CZĘŚCIOWEGO ODBIORU  ZADANIA PN.:  

BUDOWA SIECI INSTALACJI 

CIEPŁOWNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI 

POTĘGOWO WRAZ Z WĘZŁAMI 

CIEPLNYMI  – ETAP II  

W dniu  05.03.2019 dokonano komisyjnego odbioru 

I części robót w/w zadania inwestycyjnego 

zaplanowanych na rok 2019.  

Odbiór robót wykonany był  na podstawie: Umowy 

nr Nr 47/2017 z dnia 19.03.2018 r. oraz zgłoszenia 

wykonawcy robót  - INFRACORR Sp. z o.o. , 80-423 

Gdańsk, ul. Chrobrego 8.  

Zakres odbieranych prac obejmował:  

1. Wykonanie sieci ciepłowniczej na terenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” o długości 

375 mb;  

2. Węzły cieplne w blokach na ulicy Witosa nr 1, 2, 

3, 4, 5.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Roboty zostały ocenione pozytywnie. Zakres 

wykonanych robót w ramach zadania znacznie 

przekracza zakres przedmiotu dokonanego odbioru. 

Wykonane węzły cieplne przygotowane są do 

rozruchu technologicznego, w trakcie którego 

zostaną zakończone prace porządkowe i estetyczne 

wykończenie pomieszczeń węzłów.  Niebawem 

będzie możliwe przełączenie sieci do nowego źródła 

ciepła. Obecnie trwają roboty na ulicy Szerokiej. 

W odbiorze uczestniczyli: Konsorcjum „Potęgowo 

2017”: Firma Infracorr Sp. z o.o. : Maciej Borowik i 

Leszek Madeja,Firma BMB SANTECH: Tomasz 

Laskowski,  Sławomir Kamiński – kierownik budowy, 

Przemysław Marszałkowski – inspektor nadzoru,      

Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo; Katarzyna 

Kozioł  - Kierownik Referatu UG Potęgowo; Danuta 

Huras  - inspektor  UG Potęgowo; Elwira Szewczyk  

- Dyrektor ZUP; Jarosław Dąbrowski – specjalista 

ZUP 

D.HURAS, K.KOZIOŁ  

PIT–11 A ŚWIADCZENIA  RODZINNE I 

500+ 

Kwota uzyskana z programu 500+ oraz świadczeń 

rodzinnych  nie trafia do rocznego PIT-37 lub PIT-36. 

Gminny Ośrodek  Pomocy Spolecznej w Potęgowie 

nie wydaje z tego tytułu PIT-11 i nie należy się 

martwić, że nie wykazało się  go w rocznym zeznaniu 

podatkowym. 

Nawet jeśli pobrane zostało 500 zł lub/i  świadczenia 

rodzinne, roczny podatek może zostać obniżony o 

wartość ulgi na dziecko. A zatem, korzystając z 

programu 500+ lub świadczeń rodzinnych, nie traci 

się prawa do ulgi prorodzinnej. 

 

Pobierając świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, 

rodzinę obowiązuje miesięczny limit dochodów na 

osobę, który wynosi: 

• 1200 zł – dla rodzin posiadających dziecko 

niepełnosprawne, 

• 800 zł – dla pozostałych. 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pobierania 

świadczeń rodzinnych wynosi: 

• 764 zł – dla rodzin posiadających dziecko 

niepełnosprawne, 

• 674 zł – dla pozostałych. 

ZMIANA OPŁATY ZA WYDANIE 

DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY 

W dniu 26 lutego 2019 r. zostało opublikowane 

obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie 

wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej 

Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych 

z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu 

(Dz. U. z 2019r. poz. 213). 

Począwszy od dnia 1 marca 2019 r.: 

• Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w 

wysokości 9,56 zł. 

Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę 

zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty 

wynosi 13,89 zł za jedną rodzinę wielodzietną w 

gminie, chyba że Karta przyznawana jest wyłącznie 

rodzicom – w takim przypadku koszt ten wynosi 

5,45 zł za jedną rodzinę wielodzietną. 

W przypadku gdy po przyznaniu Kart nastąpiła 

zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej 

skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty 

lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi 

rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem 

Karty lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do 

posiadania Karty, koszt realizacji ustawy przez 

gminę wynosi 2,79 zł za przyznanie Karty. 

 Koszt realizacji ustawy przez gminę za: 

1) wydanie duplikatu Karty, 

2) udostępnienie karty elektronicznej – w 

przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na 

jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta 

tradycyjna, 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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3) wydanie karty tradycyjnej – w przypadku, gdy 

członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, 

udostępniona już została karta elektroniczna 

 – wynosi 1,40 zł 

REALIZACJA PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ”  

W miesiącu lutym 2019r. odbyły się kolejne 

warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych 

biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna 

sieć”. W dniu 27.02.2019r. w Szkole Podstawowej w 

Potęgowie spotkali się opiekunowie faktyczni, 

biorący udział w projekcie. Na zajęciach zajęli się 

omawianiem podstawowych jednostek 

chorobowych w życiu senioralnym. Odbyli również 

ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób 

otępiennych i różnych zaburzeń. 

 

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 28.02.2019 r.   

W trakcie warsztatów rozmawiali o rozpoznawaniu  

i zastosowaniu zachowań asertywnych, stawianiu  

i poszanowaniu granic. Odbyli również ćwiczenia jak 

radzić sobie z zachowaniami 

podporządkowującymi, przyjmowaniem 

komplementów, krytyką, nauką różnicowania 

krytyki konstrukcyjnej od destrukcyjnej, 

identyfikowaniem zachowań manipulacyjnych. 

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU LUTYM 2019R. 

W dniu 14 lutego br. uczestnicy Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Potęgowie obchodzili dzień 

Świętego Walentego. Z  tej okazji  na stołach znalazł 

się ulubiony deser. Nie zabrakło również słodkich 

upominków do  Walentego. 

Natomiast w dniu 21.02.2019 r. w sali Gminnego 

Centrum Kultury  w Potęgowie odbyła się, 

zorganizowana przez nasz Dom, zabawa 

karnawałowa „W rytmie miłości”. Gościliśmy  osoby 

ze Środowiskowych Domów Samopomocy z Rumska 

i Gardny Wielkiej oraz z Domów Pomocy Społecznej 

z Machowinka i Lubuczewa. Takie inicjatywy 

pomagają osobom niepełnosprawnym nawiązywać 

poprawne relacje interpersonalne oraz uczą 

integracji i adaptacji w środowisku. 

 

W dniu 28.02.2019 r. w  naszym Domu świętowany 

był również Tłusty Czwartek podczas, którego 

uczestnicy kosztowali słodkości i wspólnie obejrzeli 

film pt. „Historia pączka”.  

Aktualne zdjęcia:   

https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy

-Dom-Samopomocy-w-Pot%C4%99gowie-

135321033869089 

SPOTKANIE DYSKUSYJNE DOTYCZĄCE 

NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W 

OCHRONIE WÓD ZLEWNI RZEKI SŁUPI  

W dniu 21 marca br. w Sali konferencyjnej spółki 

Wodociągi Słupsk przy ul. Orzeszkowej odbyło się 

spotkanie dyskusyjne dotyczące nowoczesnych 

rozwiązań w ochronie wód zlewni rzeki Słupi.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Pot%C4%99gowie-135321033869089
https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Pot%C4%99gowie-135321033869089
https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Pot%C4%99gowie-135321033869089
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Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 

międzynarodowego projektu naukowego BONUS 

RETURN, którego celem jest identyfikacja, 

przetestowanie oraz wsparcie rozpowszechniania 

innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekotechnologii 

w celu ograniczenia dostającego się dowody 

ładunku azotu, fosforu oraz węgla   w obszarze 

zlewiska Morza Bałtyckiego. Projekt realizowany 

jest w 3 zlewniach pilotowych po jednej  w Szwecji, 

Finlandii i w Polsce. Projekt naukowy prowadzony 

jest przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. W opracowanych rozwiązaniach 

systemowych istotną rolę pełnią technologia 

biogazowni. W tym zakresie doświadczeniem i 

sukcesami może się  pochwalić Gmina Potęgowo,  

na terenie której wybudowana została Biogazownia 

o największej mocy w Polsce. Na spotkaniu 

zaprezentowane zostały jako tzw case study 

rozwiązania funkcjonujące w Gminie Potęgowo  

zagospodarowywania odpadów biologicznych na 

potrzeby produkcji biogazu, którego następnie 

produkowany jest prąd odprowadzany do sieci 

dystrybucyjnej, a ciepło, które jest w tym procesie 

produktem ubocznym służyć będzie do ogrzewania 

mieszkań, domów i obiektów użyteczności w 

miejscowości Potęgowo. W tym celu trwa budowa 

nowoczesnego ciepłociągu wraz z węzłami 

cieplnymi zapewniającymi stały dostęp do ciepła i 

ciepłej wody użytkowej. Koszty tego 

przedsięwzięcia zostały obniżone o 85% poprzez 

pozyskanie dofinansowania ze Środków Unijnych. 

Prezentacja poprowadzona przez Andrzeja 

Kaczmarczyka – została przyjęta z 

zainteresowaniem  i uznaniem jako właściwe 

działanie modelowe.  

PRZYG. ANDRZEJ KACZMARCZYK 

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z 

MOCY PRAWA  

 Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1716 ze zm.) przekształciło się w 

prawo własności tych gruntów z mocy prawa.  

Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na 

cele mieszkaniowe spełniające następujące 

warunki: 

a) są zabudowane budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, 

garażami, innymi obiektami budowlanymi lub 

urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi 

prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków 

mieszkalnych, 

b) są zabudowane budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 

liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z 

budynkami gospodarczymi, garażami, innymi 

obiektami budowlanymi lub urządzeniami 

budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i 

racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Przekształcenie, o którym mowa powyżej nastąpiło 

z mocy prawa, a więc nie jest konieczne składanie 

wniosku o jego przekształcenie. Wójt Gminy 

Potęgowo wyda zaświadczenie z urzędu, nie później 

niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. 

Wydanie zaświadczenia z urzędu jest bezpłatne. 

Wójt może również wydać takie zaświadczenie na 

wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia 

otrzymania wniosku lub w terminie 30 dni na 

wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą 

dokonania czynności prawnej (np. sprzedaż, 

darowizna, zamiana) mającej za przedmiot lokal 

albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą 

ustanowienia odrębnej własności lokalu. Wydanie 

zaświadczenia na wniosek podlega opłacie 

skarbowej w wysokości 50 zł. Omawiane 

zaświadczenie stanowić będzie również podstawę 

ujawnienia prawa własności gruntu w księdze 

wieczystej. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo


S t r o n a  | 7 

www.potegowo.pl | www.facebook.com/ugpotegowo 

 

  

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu 

ponosił będzie tzw. opłatę przekształceniową  przez 

okres 20 lat na rzecz dotychczasowego właściciela 

gruntu, czyli Gminy Potęgowo w wysokości 

dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego. Opłatę tą, tak jak do tej pory, uiszczać 

należy do 31 marca każdego roku, wyjątkiem jest 

opłata za rok 2019, którą można wnosić w terminie 

do dnia 29 lutego 2020r. Ustawodawca przewidział 

możliwość spłaty opłaty przekształceniowej w 

formie jednorazowej na wniosek właściciela gruntu. 

W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za 

przekształcenie gruntu możliwe jest uzyskanie 

bonifikaty przez osoby fizyczne będące 

właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych. Bonifikata 

nie przysługuje osobom prawnym. Ponadto 

wysokość bonifikat nie jest ustalona ustawowo dla 

gruntów będących własnością gminy, tak jak w 

przypadku gruntów Skarbu Państwa. W każdej 

gminie mogą być ustalone inne wartości 

procentowe bonifikat.  

E.KONOPA 

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE 

POTĘGOWO 

W dniu 08.03.2019 podpisana została umowa na 

realizację zadania: „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych na obiektach użyteczności 

publicznej w Gminie Potęgowo”. Wykonawcą 

inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu 

nieograniczonego, jest spółka cywilna B&Z 

PROENERGY z Lęborka, reprezentowana przez 

Prezesa Jerzego Baranowskiego. Nadzór inwestorski 

sprawowany jest przez inspektora Arkadiusza 

Słowika.  

 

Przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaż 

instalacji fotowoltaicznych na 6 obiektach 

użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Potęgowo, tj.: 

1) Urząd Gminy Potęgowo 

2) Szkoła Podstawowa w Potęgowie 

3) Szkoła Podstawowa w Łupawie 

4) Szkoła Podstawowa w Skórowie 

5) Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie 

6) Oczyszczalnia ścieków „Potęgowo” w Darżynie 

 

Montaż instalacji trwa, zakończono prace na 

czterech obiektach (szkoły w Łupawie i Skórowie, 

Oczyszczalnia ścieków Potęgowo oraz UG 

Potęgowo). 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu 

„OZE w gminach powiatu słupskiego”,  

w partnerstwie 5 gmin i podmiotu spoza sektora 

finansów publicznych w ramach dofinansowania  

z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii. Celem 

głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co 

będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu 

energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia 

środowiska. 

Koszt instalacji 519 170,70 zł brutto, wysokość 

dotacji do 85% kosztów kwalifikowanych. 

Planowany termin zakończenia prac do 31 maja 

2019 r.  

E.OSOSIŃSKA, K.KOZIOŁ  
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ZAMIAR UTWORZENIA JEDNEJ 

INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ 

GMINNE CENTRUM KULTURY PROMOCJI 

I CZYTELNICTWA W POTĘGOWIE.  

Na sesji w dniu 27 lutego 2019r. Rada Gminy 

Potęgowo podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 

połączenia samorządowych instytucji kultury 

Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Potęgowie - tekst uchwały: 

https://bip.potegowo.pl/Download/get/id,33838.h

tml . W wyniku połączeniu obu tych instytucji 

utworzone zostanie Gminne Centrum Kultury 

Promocji i Czytelnictwa w Potęgowie z siedzibą przy 

ul. Szkolnej 2b.  

 

Połączenie ma na celu: uproszczenie struktur 

zarządzania dla efektywnego wykonywania zadań 

Gminy i zaspakajania potrzeb mieszkańców  

w zakresie kultury i czytelnictwa (jeden dyrektor dla 

obu instytucji), racjonalne wykorzystanie bazy 

materialnej GOK i GBP, usprawnienie ich obsługi 

administracyjnej, finansowo księgowej  

i remontowo-gospodarczej, ograniczenie tworzenia 

dokumentacji – jeden plan finansowy, jeden bilans, 

jedna sprawozdawczość, umożliwienie 

pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na 

szerszy zakres działania t. j. na rozwój czytelnictwa, 

poszerzenie działalności kulturalnej i promocyjnej.  

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie 

połączenia GOK i GBP możliwe będzie po 

zasięgnięciu opinii w sprawie połączenia od 

Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – 

stosowne wnioski o opinie zostały wysłane – oraz 

wyrażenie zgody na połączenie przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

IRENEUSZ JASIŃSKI  

26 MAJA 2019 R. ODBĘDĄ SIĘ WYBORY 

POSŁÓW DO PARLAMENTU  

EUROPEJSKIEGO 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. zarządził 

wybory posłów do Parlamentu Europejskiego na 

niedzielę 26 maja 2019 r. – tekst postanowienia  

z kalendarzem wyborczym:  

https://pkw.gov.pl/pliki/1551280598_Obwieszczen

ie_PKW_o_postanowieniu_Prezydenta_Rzeczypos

politej_Polskiej_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow

_poslow_do_Parlamentu_Europejskiego_oraz_o_o

kregach_wyborczych_i_siedzibach_okregowych_ko

misji_wyborczych.pdf 

 

Głosować będziemy w godzinach 7.00-21.00. 

Wybierzemy 52 polskich przedstawicieli w PE.  

W celu przeprowadzenia wyborów do PE utworzono 

13 okręgów wyborczych, obejmujących obszar 

jednego lub więcej województw bądź część 

województwa. Właściwym dla naszej gminy 

okręgiem wyborczym jest okręg nr 1 – teren 

województwa pomorskiego.  

Do 26 kwietnia mogą być zgłaszani - przez 

pełnomocników komitetów wyborczych - kandydaci 

na członków obwodowych komisji wyborczych. 

Składy komisji obwodowych komisarze wyborczy 

powołają najpóźniej 5 maja. Po ostatniej nowelizacji 

Kodeksu wyborczego w wyborach do PE (w 

odróżnieniu od ostatnich wyborów 

samorządowych) będzie ponownie tylko jedna 

obwodowa komisja wyborcza. Jej liczebność zależy 

od wielkości obwodu głosowania i waha się od 7 do 

13 osób.  

http://www.potegowo.pl/
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Członkom obwodowych komisji wyborczych za czas 

związany z przeprowadzeniem głosowania oraz 

ustaleniem wyników głosowania przysługują 

zryczałtowane diety: 

przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych 

- 500 zł,  zastępcom przewodniczących 

obwodowych komisji wyborczych - 400 zł, członkom 

obwodowych komisji wyborczych - 350 zł.   

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem 

wyborów na wniosek zgłoszony w Urzędzie Gminy 

może otrzymać zaświadczenie o prawie do 

głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.  

21 maja - to ostatni dzień na składanie wniosków o 

dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez 

siebie obwodzie głosowania. W myśl nowelizacji 

Kodeksu na decyzję o wpisaniu lub o odmowie 

wpisania do rejestru wyborców wójt ma pięć dni. 

IRENEUSZ JASIŃSKI  

CZAS SPRAWOZDAWCZOŚC I W JST 

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 3 oraz 

art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 

ze  zmianami),  Zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 

marca roku następującego po roku budżetowym, 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej 

jednostki, zawierające zestawienie dochodów i 

wydatków wynikające z zamknięć rachunków 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w 

szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 

budżetowej; 

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 

ustawy; 

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego, zawierającą: 

a) dane dotyczące przysługujących jednostce 

samorządu terytorialnego praw własności, 

b) dane dotyczące: 

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w 

szczególności o ograniczonych prawach 

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, 

wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 

– posiadania, 

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, 

w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia 

poprzedniej informacji, 

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu 

wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających 

wpływ na stan mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o 

których mowa w art. 223 ustawy. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego 

przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w 

terminie do dnia 31 marca roku następującego po 

roku budżetowym. 

E.WALITÓW  

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  – 

PODSUMOWANIE 

W dniu 19.03.2019r. w Urzędzie Gminy w 

Potęgowie odbyło się szkolenie dla sprzedawców 

napojów alkoholowych działających na terenie 

naszej gminy.          Zostało ono przeprowadzone w 

ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem 

tej kampanii było promowanie takich postaw wśród 

właścicieli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych i sprzedawców alkoholu, które 

pomagają w przestrzeganiu Ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

zwłaszcza w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu 

osobom nieletnim. 

Szkolenie było kontynuacją kampanii edukacyjnej „ 

Odpowiedzialny sprzedawca” w ramach, której w 

ubiegłym roku przeprowadzono w 29 punktach na 

http://www.potegowo.pl/
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terenie Gminy Potęgowo diagnozę pod nazwą ,, 

Tajemniczy Klient”. Przepisy prawne związane ze 

sprzedażą napojów alkoholowych oraz skutki 

spożywania alkoholu przez nieletnich przybliżyła 

słuchaczom Pani Adriana Wenc, trenerka z Centrum 

Profilaktyki i Reedukacji ,,ATELIER”. 

W roku 2018 na terenie Gminy Potęgowo wartość 

brutto ze sprzedaży alkoholu, przedstawiona przez 

właścicieli punktów sprzedaży w oświadczeniach, 

wyniosła:  

 Do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 

2 400 884, 25 zł 

 Powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( tzw. wino ) – 

301 827,72 zł 

 Powyżej 18% zawartości alkoholu ( tzw. wódka 

) – 1 547 542, 86 zł 

Razem wartość  sprzedaż alkoholu w 2018 roku 

wyniosła 4 250 254,83 zł 

A.MOCZULSKA 

TRWA REALIZACJA PROGRAMU 

POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA 

„UMIEM PŁYWAĆ”  

Gmina Potęgowo po raz czwarty została 

zakwalifikowana do programu powszechnej nauki 

pływania „Umiem Pływać” realizowanego przez 

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

w Słupsku.  

 

45 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich 

Szkoły Podstawowej w Potęgowie, Szkoły 

Podstawowej w Łupawie i Szkoły Podstawowej w 

Skórowie bierze udział w zajęciach, które odbywają 

się na pływalni w Redzikowie. W okresie od marca 

do czerwca 2019r. przewiduje się 10 wyjazdów dla 

każdej ze szkoły. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz 

Samorządu Gminnego. Rodzice dzieci 

uczestniczących w projekcie nie będą ponosić 

kosztów. Udział w projekcie jest całkowicie 

bezpłatny. Gmina we własnym zakresie pokrywa 

koszty dojazdu dzieci na pływalnię. 

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu 

powszechnej nauki pływania to przede wszystkim 

nauka podstawowych umiejętności pływania. 

Uczestnictwo w programie wpłynie także na 

zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu. 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 22 MARCA 

„Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, 

nie można Ciebie opisać, pije się Ciebie, nie znając 

Ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia: jesteś samym 

życiem (…)”- Antoine de Saint-Exupery  

Woda to źródło życia i podczas gdy my mamy do niej 

dostęp w zasadzie bez żadnych ograniczeń, to gdzieś 

na świecie ludzie codziennie walczą o jej każdą 

kroplę. Zważywszy na fakt, że bez regularnego 

nawadniania organizmu człowiek nie przeżyje 

długo, można powiedzieć, że to ciągła walka o 

przetrwanie. Wody pitnej brakuje ponad miliardowi 

ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to 

dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba 

szanować.  

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) 

został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. podczas 

konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w 

Brazylii. Obchodzony jest corocznie w dniu 22 marca 

począwszy od 1993 r., w celu podniesienia 

świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak 

wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej 

zasobów. Obchody święta przyczyniają się do 

pogłębiania szacunku do wody, która ze względu na 

swą pozorną dostępność w warunkach klimatu 

umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. 

Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach 

borykających się z biedą, skutkami konfliktów 

zbrojnych i klęsk żywiołowych. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Światowy Dzień Wody obchodzony jest w tym roku 

pod hasłem „Leaving no one behind” (w luźnym 

tłumaczeniu – „Dostęp do wody dla wszystkich”). 

Wiąże się ono z tym, że ponad miliard ludzi na 

świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej 

wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich 

warunków sanitarnych. Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego dnia około 6 

tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych 

z niedostatkiem czystej wody. Większość z nich 

mogłoby żyć, gdyby zapewniono im podstawowe 

warunki sanitarne takie jak możliwość mycia rąk. 

Jedynie 2,5 % światowych zasobów wody to woda 

słodka. Mniej niż jedna setna procenta to woda 

pitna, odnawialna dzięki opadom. Polska jest 

jednym z najuboższych w zasoby wodne krajów 

Europy. Obszar deficytu wód powierzchniowych 

ocenia się na 38 % powierzchni kraju, a średni 

poziom wód gruntowych w ciągu ostatnich 30 lat 

obniżył się o dwa do trzech metrów. 

Dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. 

Tymczasem słodka woda przestała być zasobem 

odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż 

jest w stanie się odtworzyć. Z okazji Światowego 

Dnia Wody zachęcam do refleksji nad naszymi 

codziennymi nawykami w postępowaniu z tym 

cennym surowcem oraz nad możliwymi sposobami 

ograniczenia jego zużycia.  

PRAWO PO STRONIE CZYSTOŚCI, CZYLI 

KILKA SŁÓW O PODRZUCANIU 

ODPADÓW…  

Wyrzucanie odpadów poza miejscami 

wyznaczonymi do ich gromadzenia jest karalne!  

W ostatnich dniach byliśmy świadkami interesującej 

dyskusji jaka rozgorzała na jednym  

z  portali społecznościowych po ujawnieniu 

informacji o odnalezieniu przez pracowników ZUP 

Potęgowo wśród worków z odpadami porzuconymi 

przy drodze powiatowej na terenie naszej gminy 

dokumentów, które pozwoliły ustalić właściciela 

kłopotliwych odpadów.  

„Wstyd, hańba, żenada, prostactwo…” – to tylko 

niektóre z reakcji, jakie wywołała informacja 

udostępniona przez Pana Wójta. W mojej ocenie 

reakcje słuszne i dające nadzieję na to, że 

społeczeństwo w końcu zacznie reagować na to, co 

dzieje się w naszym otoczeniu.  

Jak prawo chroni środowisko? 

Prawo przewiduje surowe kary za podrzucanie 

odpadów. Przytoczę kilka przepisów, które 

pozwalają ukarać sprawcę:  

  Art. 145 kodeksu wykroczeń „kto zanieczyszcza 

lub zaśmieca miejsca dostępne dla 

publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, 

plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega 

karze grzywny do 500 złotych albo karze 

nagany”.  

 Art. 154 kodeksu wykroczeń „kto wyrzuca na 

nie należący do niego grunt polny kamienie, 

śmieci, padlinę lub inne nieczystości (…) 

podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo 

karze nagany” 

 Art. 162 kodeksu wykroczeń „§ 1. Kto w lasach 

zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do 

lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne 

nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, 

zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach 

lub w inny sposób składowaniu w lesie 

odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo 

grzywny”. 

Należy pamiętać, że za wywóz odpadów 

odpowiedzialny jest ich właściciel i to on poniesie 

karę, jeśli odpady zostaną umieszczone w 

niewłaściwym miejscu.  

Wszystkie osoby będące świadkami w procederze 

wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach 

powinny niezwłocznie poinformować o zaistniałej 

sytuacji najbliższy Komisariat Policji jak również 

zgłosić to do Urzędu Gminy. Należy zapisać jak 

najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, 

takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, 

itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy 

pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie 

godziny i miejsca zdarzenia.  

ELWIRA SZEWCZYK 

DYREKTOR ZUP POTĘGOWO 
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