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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  

1 kwietnia 2019r. w sali narad Urzędu Gminy odbyło 

się spotkanie organizacyjne w sprawie zbliżającego 

się strajku nauczycieli.  

Na spotkaniu omówiono temat przygotowania do 

ewentualnego strajku, który miał się rozpocząć 8 

kwietnia.  

Wiele samorządów liczyło, że do protestu nie 

dojdzie, ale musieliśmy być przygotowani na każdy 

scenariusz, ponieważ strajk miał rozpocząć się w 

gorącym okresie - tuż przed egzaminami 

gimnazjalistów i ośmioklasistów.  

Poniżej statystyki w podziale na poszczególne 

placówki: 

Szkoła Podstawowa w Potęgowie 

W tajnym referendum strajkowym wzięło udział 87 

% uprawnionych - 98% opowiedziało się za 

strajkiem.  

Szkoła Podstawowa w Łupawie 

W tajnym referendum wzięło udział 77% 

uprawnionych – 90% opowiedziało się za strajkiem.  

Szkoła Podstawowa w Skórowie 

W tajnym referendum udział wzięło 92% 

uprawnionych – 96% opowiedziało się za strajkiem. 

Przedszkole w Potęgowie 

Nie było referendum strajkowego, przedszkole 

normalnie pracowało. 

Z uwagi na brak porozumienia rządu ze 

środowiskiem nauczycielskim 8 kwietnia 2019 r. 

rozpoczął się bezterminowy strajk. Choć władze 

apelowały do nauczycieli i związków o zaniechanie 

strajku na czas egzaminów w gimnazjach i ósmych 

klasach to do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy jak 

strajk wpłynie na egzaminy w naszej gminie. Po 

przebiegu poniedziałkowej akcji strajkowej 

dyrektorzy szkół mieli rozpoznanie, na kogo mogą 

liczyć i we wtorek wiedzieli, ile osób muszą 

zaangażować do egzaminów z zewnątrz. Dobro 

uczniów było dla nas na pierwszym miejscu! Wraz z 

dyrektorami zrobiliśmy wszystko, aby egzaminy się 

odbyły, a opieka nad dziećmi była sprawowana. 

25 kwietnia 2019 r. Związek Nauczycielstwa 

Polskiego podjął decyzję o zawieszeniu strajku od 

27.04.2019 r. W związku z tym od dnia 6 maja 2019 

r. placówki w Gminie Potęgowo wracają do 

standardowego trybu funkcjonowania. 

PRZYGOTOWAŁA ANNA BASARAB 
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MOCNE POTĘGOWO  

Trwa realizacja projektu pn. „Mocne Potęgowo – 

wzmocnienie potencjału osób pracujących w 

instytucjach państwowych w Gminie Potęgowo”. 

Projekt skierowany jest do grupy 83 pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Potęgowo oraz w 

jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Potęgowie, Gminnym 

Ośrodku Kultury w Potęgowie, Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Potęgowie oraz Zakładzie Usług 

Publicznych ZB. W Potęgowie.  

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 

zdrowia osób pracujących  w ww. zakładach pracy 

poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników 

ryzyka w pracy, propagowanie profilaktyki i dbanie 

o work-life balance. Cele szczegółowe zaś to: 

1.poprawa zdrowia psychicznego grupy docelowej, 

2.podnoszenie świadomości zdrowotnej 

pracodawców, kadry zarządzającej i pracowników, 

3.wypracowanie odpowiednich zachowań 

prozdrowotnych, 4.poprawa ergonomii miejsca 

pracy. 

Dotąd, w ramach działań przewidzianych w 

projekcie, została przeprowadzona pogłębiona 

analiza występowania niekorzystnych czynników 

zdrowotnych w środowisku pracy. Pracownicy 

uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z 

fizjoterapeutą oraz grupowych poradach 

żywieniowych. Obecnie korzystają z pakietów 

rehabilitacyjnych i karnetów sportowych a także 

indywidualnych porad żywieniowych. 

W ramach projektu odbywa się również cykl szkoleń 

dla pracowników prowadzonych przez Partnera 

projektu tj. Altra Consulting spółka z.o.o w Gdańsku. 

Szkolenia są związane m.in. z tematyką z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej. Zorganizowany zostanie 

także piknik zdrowotny dla pracowników. 

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 

5.4.2 Zdrowie na rynku pracy RPOWP na lata 2014-

2020. Wartość zadania wynosi 273 899,94 zł, z tego 

pozyskane środki to 95% - 260 204,94 zł. Pozostała 

kwota to wkład niefinansowy Gminy w postaci 

udostępniania sal na szkolenia. Termin realizacji 

zadania od 01.06.2018r. do 30.06.2019r. 

PRZYGOTOWAŁA ANITA WESOŁOWSKA 

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI  Z TYTUŁU 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W dniu 04 kwietnia 2019 r. pomiędzy Naczelnikiem 

Urzędu Skarbowego w Słupsku,  a Wójtem Gminy 

Potęgowo zostało podpisane porozumienie nr 

3/2019 w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z 

zakresu egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie 

http://www.potegowo.pl/
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odpadami komunalnymi. Porozumienie zostało 

zawarte na czas określony od 05.04.2019 r. do 

04.04.2020 r. i stanowi kontynuację porozumienia, 

które było zawarte na okres jednego roku w dniu 

04.04.2018 r.  

Zgodnie z treścią porozumienia Wójt Gminy 

Potęgowo przyjął do wykonania w imieniu 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku zadania z 

zakresu egzekucji administracyjnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 

zobowiązanych, których miejsce zamieszkania lub 

siedziby znajduje się na terenie działania Gminy 

Potęgowo.  

W myśl art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, „właściwy organ gminy, 

może wykonywać zadania z zakresu egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu 

skarbowego”, jednakże porozumienie to nie może 

dotyczyć prowadzenia egzekucji należności 

pieniężnych z nieruchomości. 

Prowadzenie egzekucji administracyjnej z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w Gminie Potęgowo ma znaczny wpływ  na 

ściągalność zaległości poprzez szybsze zastosowanie 

środków egzekucyjnych i wyegzekwowanie 

niespłaconego zobowiązania.   

PRZYGOTOWAŁA MAGDALENA 

GŁÓWCZEWSKA  

GMINNA KARTA SENIORA 

Od 2017 roku na terenie Gminy Potęgowo 

realizowany jest Program „Karta Seniora Gminy 

Potęgowo”.  

Program ma na celu poprawę jakości życia osób 

starszych, wzmocnienie ich aktywności społecznej 

oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku w 

społeczeństwie. Pomóc ma w tym „Karta Seniora 

Gminy Potęgowo”, przygotowana z myślą o 

mieszkańcach, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki 

niniejszej karcie osoby uprawnione mogą korzystać 

z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty, 

które przystąpiły do programu.  

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Potęgowie, przy ul. Szkolnej 2, 

tel. 59/8115114 w. 40. Na stronie internetowej 

www.gopspotegowo.pl  (zakładka Pomoc 

społeczna/Karta Seniora Gminy Potęgowo) znajduje 

się aktualny wykaz 16 podmiotów oferujących ulgi i 

uprawnienia naszym Seniorom. 

Do chwili obecnej  tut. Ośrodek wydał 520  „Kart 

Seniora Gminy Potęgowo”. 

OPRACOWANIE GOPS 

REALIZACJA DZIAŁAŃ W  RAMACH 

PROJEKTU “Z NOWĄ ENERGIĄ”  

W ostatnich dniach lutego br.  rozpoczęto realizację 

działań  w ramach projektu  pn.  “Z nową energią”, 

realizowanego w partnerstwie Gminy Potęgowo z  

w AdsMedia Waldemar Hynda - w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w 

regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem niniejszego projektu jest poprawa sytuacji na 

rynku pracy, w tym aktywizacji zawodowej i 

możliwości trwałego, wysokiej jakości zatrudnienia,  

wsparcie mobilności geografcznej oraz stopniowa i 

trwała integracja uczestników projektu z rynkiem 

pracy poprzez kompleksową aktywizację 

zawodowo-edukacyjną. 

Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w  

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

http://www.potegowo.pl/
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młodych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, 

którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.  

Na  dzień dzisiejszy w projekcie bierze  udział 

dziewięć osób z terenu  Gminy Potęgowo. Ocecnie 

kończą spotkania indywidualne z zakresu doractwa 

zawodowego i poradnictwa psychologicznego. 

Przed uczestnikami 150 godzin szkoleń 

zawodowych oraz 3 - miesięczny staż zawodowy.  

PRZYGOTOWAŁA ALICJA GANO 

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU MARCU 2019R. 

W marcu br. uczestnicy Środowiskowego Domu  

Samopomocy w Potęgowie mieli niejedną okazję do 

świętowania. Dnia 8 marca br.  obchodziliśmy Dzień 

Kobiet. 

Męska część grupy przygotowała na tę okoliczność 

występ artystyczny. Nie zabrakło życzeń, toastu „za 

zdrowie Pań”, słodkiego poczęstunku oraz drobnych 

upominków. Odwiedził nas również  Pan 

Wójt  Gminy Potęgowo, Dawid Litwin, z koszem 

pięknych róż i życzeniami dla każdej z Pań. 

Natomiast w dniu 21 marca br., przy Gminnym 

Centrum Kultury w Potęgowie, uczestniczyliśmy w 

pożegnaniu wiosny. Wykonaliśmy na tę okoliczność 

Eko-Marzannę. Tego dnia obchodziliśmy również 

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, więc z 

chęcią włączyliśmy się do akcji kolorowych skarpet.  

W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru w dniu 

28 marca br.,  na zaproszenie naszego przyjaciela 

Wiesława Dawidczyka , gościliśmy w słupskim 

Teatrze Rondo, gdzie obejrzeliśmy  współczesną 

farsę kryminalną pt." Morderstwo po 

sąsiedzku"  (scenariusz i reżyseria Wiesław 

Dawidczyk).  

PRZYGOTOWAŁA SANDRA BRZEZICKA 

 

WIZYTA PRACOWNIKÓW WOJEWODY 

4. kwietnia 2019r. na placu przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Potęgowie, pracownicy 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  

promowali „Nową Piątkę”.  

"Emerytura+" 

To świadczenie, które będzie przyznane wszystkim 

osobom, które pobierają emerytury (zarówno z 

KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a także 

świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz 

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Już w 

maju br. wypłacona zostanie "trzynastka", czyli 

dodatkowe 1100 zł, bez konieczności składania 

wniosków w urzędzie. Środki trafią do ponad 9,72 

mln Polaków, a na ten projekt rząd RP przeznaczy w 

2019 roku 10,7 mld zł. 

"Niższy PIT" 

Proponowana zmiana to obniżenie PIT z 18 do 17 

proc. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają 

wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska na tym 97 

proc. obywateli. 

"500+" 

500+ na każde dziecko wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom społecznym. Każda rodzina już w 

lipcu 2019 r. otrzyma nieopodatkowane 500 zł 

miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 

18 r.ż., bez względu na dochody. 

"Bez PIT dla młodych" 

Osoby pracujące, do 26 r.ż., będą zwolnione z 

podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie 

kariery zawodowej i umożliwi zwiększenie 

wynagrodzenia. 

"Połączenia lokalne" 

Program pozwoli wyeliminować wiele obszarów 

wykluczenia komunikacyjnego. Utworzony zostanie 

fundusz, dzięki któremu będzie możliwe 

przywrócenie połączeń autobusowych w wielu 

polskich samorządach. 

PRZYGOTOWAŁA JAGODA PODLEWSKA 
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DLA KOGO DODATEK MIESZKANIOWY 

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – 

niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu 

komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy 

nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski 

dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny 

do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi 

przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do 

lokalu socjalnego lub zamiennego. O dodatek 

występuje się raz na pół roku (ale można go 

otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest 

potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od 

dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym 

lokalu.  

JAKIE KRYTERIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY 

UBIEGAJĄCE SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY? 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni 

miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku nie 

przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 

175% najniższej emerytury tj. kwoty 1 925,00 zł, 

a w gospodarstwie wieloosobowym 125% 

najniższej emerytury, tj. kwoty 1 375 zł.  

Za dochód uważa się wszelkie przychody po 

odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń 

pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla 

sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu 

urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia 

dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków 

pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 

społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i 

świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku 

mieszkaniowego, dodatku energetycznego, 

zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o 

zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, 

rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 

2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy 

pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), 

dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 

20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 

najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz 

świadczenia pieniężnego przyznawanego na 

podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o grobach weteranów walk o wolność i 

niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529). 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego 

ustala się na podstawie powierzchni gruntów w 

hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu 

z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579). 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli 

powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa 

domowego nie przekracza : 

Ilość 

osób 

Określona w ustawie powierzchnia 

normatywna lokalu 

Dla 1 

osoby 
35m2 

Dla 2 

osób 
40 m2 

Dla 3 

osób 
45m2 

Dla 4 

osób 
55m2 

Dla 5 

osób 
65m2 

Dla 6 

osób 

70m2 
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W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej 

liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się 

normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy 

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie 

przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 

30% albo 50% pod warunkiem, że udział 

powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni 

użytkowej tego lokalu nie przekracza 60% 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, 

jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba 

niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub 

osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność 

wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, 

a osoba zamieszkuje w gospodarstwie 

wieloosobowym. Dokumentem potwierdzającym 

prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest 

orzeczenie powiatowego, miejskiego lub 

wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, zawierające stosowne 

wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 

listopada 2004 r. – to orzeczenie lub orzeczenie 

lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię 

biegłego. 

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być 

przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa 

złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie 

rażących dysproporcji między deklarowanymi 

dochodami a faktycznym stanem majątkowym, 

stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale 

zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą 

jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje 

odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. 

PRZYGOTOWAŁA WIOLETTA MANIAK 

OBCHODY DNI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Gmina Potęgowo, na znak solidarności, włączyła się 

w obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem 

Downa (21 marca) oraz Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu (2 kwietnia).  

W szkołach zorganizowane zostały pogadanki na 

temat niepełnosprawności oraz zaburzeń ze 

spektrum autyzmu, mające na celu zwiększenie 

świadomości społecznej, propagowanie praw i 

dobra ludzi z wadami genetycznymi i integracja z 

nimi.  Poprzez założenie kolorowej skarpetki 

zwracaliśmy  na siebie uwagę, a tym samym 

zwracaliśmy uwagę na problemy ludzi chorych na 

Zespół Downa. Chodziło o to, by pokazać, że różni 

nas od nich tak niewiele, jeden niepasujący 

chromosom – tak jak nasza dodatkowa, niepasująca 

skarpetka!  

Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 2 

kwietnia jest ogólnoświatowa akcja „Light It Up 

Blue”, w Polsce pod hasłem „Na niebiesko dla 

autyzmu”. W tym dniu, dzieci, młodzież a także 

dorośli, ubrani byli na niebiesko. Chcieliśmy w ten 

sposób dodać tym osobom otuchy w codziennych 

zmaganiach ze światem, który widzą, słyszą i czują 

inaczej, niż my. 

Większość osób z tymi zburzeniami rozwojowymi, 

zmaga się z wykluczeniem i krytyką, dlatego tak 

ważna jest edukacja, akceptacja i zrozumienie. 

PRZYGOTOWAŁA ANITA WESOŁOWSKA  

WAŻNE DATY DLA ROLNIKÓW W 2019 

ROKU:  

 2.05 – ARiMR rozpoczął przyjmowanie 

wniosków na dotacje na inwestycje 

zwiększające odporność ekosystemów leśnych i 

ich wartość dla środowiska w lasach 

prywatnych (nabór wniosków potrwa do 12 

czerwca 2019 r.) 

 15.05 – upływa termin na złożenie wniosków o 

dopłaty bezpośrednie za 2019 rok  

i dopłaty obszarowe z PROW przez 

eWniosekPlus  

 15.05 – ostatni dzień na opłacenie II raty 

podatku rolnego do urzędu gminy  

 27.05 – ostateczny termin naboru wniosków na 

dotacje na „Modernizacja gospodarstw 
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rolnych” w obszarze a, b, c, czyli rozwój 

produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła 

mięsnego 

 31.05 – ostatni dzień na składanie do ARiMR 

wniosków o dotacje na „Tworzenie grup 

producentów i organizacji producentów” 

 1.06 – ARiMR  rozpocznie przyjmowanie 

wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie 

w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie 

i tworzenie terenów zalesionych” (nabór 

wniosków potrwa do 31 lipca 2019 r.) 

 1-2.06 – XXVIII Pomorskie Agro – Targi, 

Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt – 

LUBAŃ 

PRZYGOTOWAŁA KAMILA RAMULT 

NOWE ULICE W POTĘGOW IE 

24 kwietnia radni Gminy Potęgowo podjęli uchwałę 

o nadaniu nazw ulic w Potęgowie Oznacza to, iż w 

miejscowości Potęgowo mamy trzy nowe ulice: 

Lawendową, Migdałową i Wiśniową, na terenie „Za 

torami”.  

Uchwałę taka należało podjąć w związku z 

rozwojem budownictwa  mieszkaniowego na 

terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Potęgowo – 

tereny położone na północ od linii kolejowej. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nazwy 

ulic wprowadza się  uchwałą rady gminy.  

Koncepcja nazw ulic został skonsultowana z 

radnymi oraz zainteresowanymi mieszkańcami.  

K. KOZIOŁ, E.BEDNARSKA 

PRZYSTĄPIENIE GMINY POTĘGOWO DO 

STOWARZYSZENIA LOKALNA 

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „ZIEMIA 

LĘBORSKA – ŁEBA”  

Gmina Potęgowo, w marcu br. przystąpiła do 

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Ziemia Lęborska – Łeba” na zasadzie członka 

zwyczajnego.  

Przedmiotem działalności LOT-u jest promocja ziemi 

lęborskiej i województwa pomorskiego i działania 

na rzecz jego rozwoju turystycznego, w tym 

szczególnie integracja środowiska turystycznego, 

stwarzanie warunków do powstawania i 

promowania produktów turystycznych, kreowanie i 

upowszechnianie wizerunku ziemi lęborskiej i 

województwa pomorskiego jako regionu 

atrakcyjnego w kraju i za granicą, a także poprawa 

infrastruktury turystycznej.  

Do przedmiotu działalności LOT-u należy również 

prowadzenie działań z zakresu kultury, sztuki, 

historii, archeologii, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

dziedzictwa przyrodniczego, podtrzymywania 

tradycji narodowej i regionalnej, prowadzenie 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, rozwój nauki, edukacji i 

wychowania.  

Wzajemny przepływ informacji, a także płynąca ze 

współpracy możliwość realizowania wspólnych 

projektów i dzięki temu dzielenie się kosztami, to 

kluczowe zalety płynące z kooperacji w ramach 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska-

Łeba”. 

PRZYGOTOWAŁA ANITA WESOŁOWSKA  

WIOSENNE ZAGROŻENIE – WYPALANIE 

TRAW 

Wraz z nadejściem wiosny, rozpoczął się sezon na 

wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. W 

miesiącu kwietniu bieżącego roku doszło do kilku 

incydentów podpaleń, m.in. pożar nieużytków w 

okolicach miejscowości Jeziorki w sąsiedniej gminie, 

pożar nasypu kolejowego w miejscowości Głuszyno, 

pożar traw na poboczu drogi wojewódzkiej nr 211 w 
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kierunku na Czarną Dąbrówkę oraz pożar lasu w 

sąsiednim leśnictwie Główczyce. 

Wiosenne wypalanie traw związane jest często z 

chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu 

trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że 

wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi 

żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy 

kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie 

wierzchniej, najżyźniejszej próchnicznej warstwy 

gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości 

użytkowej nawet na kilka lat.  

Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu 

pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się 

urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura 

niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i 

stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.  

Niechlubna praktyka wypalania traw jest prawnie 

zakazana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, zabrania 

się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 

pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, oraz 

trzcinowisk i szuwarów. W stosunku do osób 

naruszających wyżej wymienione zasady mogą być 

stosowane sankcje karne określone w Kodeksie 

Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia 

wolności włącznie.  

Zakaz wypalania traw jest również jednym z 

wymogów dobrej kultury rolnej, których 

przestrzeganie jest wymagane między innymi w 

ramach systemu dopłat bezpośrednich. Za 

wypalanie traw Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na rolników 

karę finansową w postaci zmniejszenia (od 5 do 

25%), a w skrajnych przypadkach nawet odebrania 

wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany 

rok.  

Każdy z pożarów powstałych na skutek wypalania 

traw powoduje zniszczenia  

w środowisku naturalnym i straty materialne. 

Pamiętajmy, że pożary nieużytków, z uwagi na ich 

charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują 

znaczną liczbę sił i środków Państwowej oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej, które w tym czasie 

mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania 

życia i mienia ludzkiego. 

PRZYGOTOWAŁA KAMILA RAMULT 

PRZEBUDOWA ULICY SZEROKIEJ 

W dniu 01.04.2019 Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin z panią Skarbnik Ewą Walitów podpisali 

umowę z firmą STRABA Sp. z o.o. na wykonanie 

robót budowlanych: Przebudowa drogi gminnej od 

drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi 

powiatowej nr 1179G – etap I. W imieniu 

Wykonawcy umowę podpisali panowie Mariusz 

Schab i Michał Kubiak. Wykonawca wyłoniony 

został w drodze przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego po raz trzeci. Dwa przetargi ogłoszone 

w sierpniu i wrześniu poprzedniego roku nie 

przyniosły żadnego rozwiązania.  

Etap wyznaczony do wykonania obejmuje odcinek 

od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Darżyńską przy 

szkole, jest to odcinek o długości 650 mb. Zadanie 

jest wielobranżowe, w jego zakres wchodzą oprócz 

robót drogowych również wymiana sieci 

wodociągowej i sanitarnej, budowa kanalizacji 

deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zaplanowano 

też budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, 

zatoki autobusowej i parkingu. Droga będzie miała 

nawierzchnię asfaltową. Łącznie wartość robót 

zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 

4.297.913,97 zł. Nadzór inwestorski sprawowany 

będzie przez firmą MILAG Michał Łaga z Drawska 

Pomorskiego, koszt nadzoru 63.591,00 zł. Projekt 

został opracowany przez w 2016 r. przez DIOGENES 
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STUDIO Sp. z o.o z Gdańska, wartość projektu 

72.570,00 zł.  

Planowany termin zakończenia robót w czerwcu 

2020 r.  

Jest to bardzo oczekiwana przez mieszkańców 

inwestycja, gdyż droga jest w złym stanie 

technicznym. 

K.KOZIOŁ, D.HURAS  

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA 

WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

NA TERENIE GMINY POTĘGOWO  

W dniu 30 listopada 2018r. Rada Gminy Potęgowo 

podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Potęgowo.  

Zmiana Regulaminu była następstwem nowelizacji 

ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która weszła w 

życie  w dniu 27 października 2017 r. Zgodnie z art. 

8 ust. 1 ww. ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy, przedsiębiorstwa 

wodociągowo - kanalizacyjne miały obowiązek 

opracować i przedstawić radom gmin projekty 

nowych regulaminów dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków. Konieczność uchwalenia 

nowych Regulaminów wynikała z wprowadzonej 

zmiany procedury uchwalania samego aktu, w 

której nałożono obowiązek przekazywania projektu 

regulaminu do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu (Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej). Dopiero po uzyskaniu opinii 

organu regulacyjnego rady gmin mogły uchwalać 

przedmiotowe regulaminy.  

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków jest aktem prawa miejscowego  

o szczególnym charakterze, reguluje bowiem 

obowiązki i prawa zarówno przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych jak i odbiorców 

usług. Podkreślić należy, że na terenie danej gminy 

może obowiązywać tylko jeden regulamin, bez 

względu na liczbę działających przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych. Jako akt prawa 

miejscowego, regulamin zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków podlega publikacji w 

dzienniku urzędowym województwa. Uchwała nr 

II/7/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 listopada 

2018r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Potęgowo została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 

18.12.2018r. pod pozycją 5191. Regulamin wszedł w 

życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.  

Odnosząc się w tym miejscu do zakresu 

przedmiotowego regulaminu, wskazać należy  

iż zasadniczo nie uległ on zmianie w porównaniu do 

poprzedniego brzmienia art. 19 ust. 2 ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, określającego 

obligatoryjne elementy tego aktu. I tak w 

obowiązującym Regulaminie określono minimalny 

poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, określono 

szczegółowe warunki zawierania umów z 

odbiorcami usług, sposób rozliczeń za dostarczone 

usługi, warunki przyłączenia do sieci, warunki 

określające możliwość dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób 

dokonywania odbioru wykonanego przyłącza, 

sposób postępowania w przypadku niedotrzymania 

ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanych mediów, standardy obsługi 

odbiorców, w tym sposoby załatwiania reklamacji 

oraz warunki dostarczania wody na cele 

przeciwpożarowe.  

Nowy Regulamin dostawy wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Potęgowo zastąpił 

Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr VI/22/2003 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 21.02.2003r.  

ELWIRA SZEWCZYK – DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO 

OFICJALNE OTWARCIE CENTRUM 

PROMOCJI PRODUKTU LOKALNEGO I 

TARGOWISKA MÓJ RYNEK  W KARŻNICY  

24 kwietnia 2019 r. oficjalnie oddano do użytku 

Targowisko „Mój rynek” wraz z Centrum Promocji 

Produktu Lokalnego. Nowe obiekty będą służyć 

okolicznym mieszkańcom, ale także rolnikom, 

rękodzielnikom i twórcom z gminy Potęgowo i 

całego regionu. 
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Oficjalne otwarcie rozpoczęto poświęceniem 

nowych obiektów, którego dokonał ks. Piotr Czaja 

proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w 

Łupawie. Spotkanie uświetnił występ zespołu 

Mleczaki, przygotowany przez Barbarę 

Krasnoborską. Zebranych zaproszono na zwiedzanie 

nowych budynków oraz poczęstunek. 

- W najbliższym czasie planujemy organizację 

szkoleń dla wytwórców, poradnictwo w sprawie 

pozyskiwania certyfikatów oraz pierwsze spotkania 

organizacyjne. Rynek lokalnych produktów i 

wytworów zorganizujemy prawdopodobnie już w 

czerwcu - zapowiada Dawid Litwin, wójt Gminy 

Potęgowo. 

W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy 

reprezentowani przez sołtys Izabelę Kogust-Suder 

wraz z radą sołecką, Dawid Litwin Wójt Gminy 

Potęgowo, Andrzej Kordylas Wójt Gminy Damnica, 

Władysław Pędziwiatr Prezes LGR "Pojezierze 

Bytowskie", Rafał Karlikowski Zastępca Dyrektora 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału 

Terenowego w Pruszczu Gdańskim, Inga Kawałek 

Dyrektor Biura Fundacji PDS oraz kierownicy 

jednostek organizacyjnych, urzędnicy i pracownicy. 

W ramach projektu pn. „Mój Rynek wraz z Centrum 

Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy” powstał 

nowoczesny budynek oraz rynek, na którym będzie 

odbywała się sprzedaż produktów, przede 

wszystkim lokalnych - wytworzonych przez 

miejscowych przedsiębiorców, Koła Gospodyń 

Wiejskich i inne zainteresowane osoby. Centrum 

będzie też  wspierać lokalnych wytwórców poprzez 

organizację szkoleń, spotkań i wystaw 

tematycznych oraz poprzez dbanie o odpowiedni 

wizerunek produktów lokalnych i ich producentów. 

Targowisko o powierzchni ponad 70m2 zostanie 

podzielone na strefę produktów rolno-spożywczych 

oraz pozostałych. Umieszczono na nim kilkanaście 

stanowisk do sprzedaży, w tym także produktów 

wytworzonych w systemie rolnictwa ekologicznego. 

Budynek CPPL jest nowoczesnym obiektem, 

dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych. Ma 

on powierzchnię zabudowy 154 m2, natomiast 

użytkową 308 m2. W budynku Centrum 

zastosowano technologie odnawialnych źródeł 

energii – ogrzewanie dostarcza oszczędna pompa 

ciepła. Centrum wyposażono w niezbędny sprzęt 

(meble, urządzenia AGD i RTV, stanowiska 

komputerowe), Wykonawca robót został wyłoniony 

w drodze przetargu nieograniczonego: Usługi 

Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska 

Huta. Wartość robót wyniosła 867.431,09 zł (w tym: 

budynek CPPL 778.530,33 zł, wiata 88.900,76 zł). 

Całkowita wartość wyposażenia wyniosła 71.408,54 

zł. Gwarancja została udzielona na 5 lat. Nadzór 

inwestorski sprawowany był przez zespół 

inspektorów pod kierownictwem Piotra 

Kaszubowskiego, prowadzącego Biuro Obsługi 

Nieruchomości z Żukówka, wartość umowy 

19.557,00 zł. Projekt wykonany przez Biuro Obsługi 

Budownictwa Jarosław Celban. 

Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie na 

inwestycję z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu 

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 

przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w tworzenie, ulepszenie  i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności 

wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury”. Umowa z Marszałkiem 

Województwa Pomorskiego została podpisana 18 

stycznia 2018 r. Wartość dofinansowania to 63,63% 

kosztów kwalifikowalnych, tj. 489 560,00 zł. 

PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KOZIOŁ  

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

