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OŚWIATA  

W związku z decyzją ZNP o zawieszeniu strajku od 

dnia 6 maja 2019 r. wszystkie placówki w Gminie 

Potęgowo wróciły do standardowego trybu 

funkcjonowania. 

Ważniejsze imprezy i uroczystości w maju i czerwcu: 

 SP Skórowo – Dzień Rodzica i Dzień Dziecka, 

Święto szkoły, 

 SP Potęgowo – Wojewódzki Konkurs 

Matematyczny z Językiem Angielskim „Brain 

Twister”, Piknik rodzinny, Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski Poezji anglo i niemieckojęzycznej,  

 SP Łupawa – Dzień Patrona Szkoły, Festyn 

Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Olimpiada 

Przedszkolaka. 

Dobiega końca rok szkolny 2018/2019  - koniec roku 

szkolnego miał nastąpić w piątek 21 czerwca 2019r., 

ponieważ zgodnie z rozporządzeniem MEN  w 

sprawie organizacji roku szkolnego „w szkołach (…) 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (…)  kończą się 

w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca”. Ta data 

najprawdopodobniej jest już nieaktualna. W 

sobotę, 18.05.2019r. premier Morawiecki 

poinformował o planowanej zmianie  terminu 

zakończenia roku szkolnego na 19 czerwca, 

jednakże najpierw należy dokonać zmian w 

rozporządzeniu. 

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB 

USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO 

Utratę/uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się 

niezwłocznie w celu jego unieważnienia: 

 osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub  

 elektronicznie za pośrednictwem ePUAP – 

wysyłając zgłoszenie do urzędu gminy, który 

wydał dowód osobisty 

W sytuacji przebywania za granicą zgłoszenia 

utraty/uszkodzenia dowodu dokonuje się w 

konsulacie – osobiście, listownie lub faksem. 

Kradzież dowodu zgłasza się na policji. Wówczas nie 

ma obowiązku zgłaszania dodatkowo w urzędzie, 

gdyż dowód zostanie unieważniony z dniem 

zgłoszenia przez policję. 

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu dokonanego w 

organie gminy należy załączyć uszkodzony dowód, a 

jeżeli zgłoszenie nastąpiło drogą elektroniczną, 

dowód przekazuje się pocztą lub osobiście. 

Kto może dokonać zgłoszenia utraty/uszkodzenia 

dowodu osobistego 

 posiadacz utraconego/uszkodzonego dowodu 

 rodzic, opiekun prawny lub kurator – w 

przypadku utraty/uszkodzenia dowodu osoby 

niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej 

Organ gminy lub konsul wydaje nieodpłatnie 

osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie 

dowodu osobistego zaświadczenie, które jest ważne 

do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale 

nie dłużej niż 2 miesiące. Zaświadczenie  nie jest 

dokumentem tożsamości i nie upoważnia do 

przekraczania granicy RP. 

W przypadku elektronicznego zgłoszenia, 

zaświadczenie o utracie / uszkodzeniu dowodu 

osobistego jest generowane automatycznie.  

Informację o utracie dokumentu warto przekazać 

również do banku, w którym jest prowadzony 

własny rachunek. 

W razie odnalezienia dowodu osobistego, 

zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie 

zwrócić go organowi, który wydał ten dokument. 

W przypadku utraty e-dowodu (z warstwą 

elektroniczną) istnieje możliwość zawieszenia 

certyfikatów zamieszczonych w jego warstwie 

elektronicznej. Zawiesić „działanie dowodu” będzie 

można tylko na 14 dni, po tym czasie – jeśli nie 

dokona się cofnięcia zawieszenia– dokument 

całkowicie utraci ważność. Zawieszenie 

certyfikatów powoduje zawieszenie ważności 

dowodu osobistego. Czynności podejmowane w 

okresie zawieszenia lub unieważnienia certyfikatów 

nie będą miały skutków prawnych. 

Zawieszenie certyfikatów jak i ich odwieszenie 

można zgłaszać osobiście w dowolnym urzędzie 

bądź elektronicznie przez ePUAP do organu, który 

wydał dowód. 
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WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 

2020-2023  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy winny dokonać 

wyboru ławników sadowych na lata 2020 – 2023 do 

końca października 2019r.. 

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin 

zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów 

Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na 

ławników, Radzie Gminy, mogą zgłaszać prezesi 

właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących 

funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, 

inne organizacje społeczne i zawodowe 

zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z 

wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 

50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, 

zamieszkujących stale na terenie gminy. 

Z TERENU GMINY POTĘGOWO WYBRANYCH 

WINNO BYĆ: 

 3 ławników do orzekania w Sądzie 

Okręgowym w Słupsku,  

 1 ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym w 

Lęborku. 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO: 

•    ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni 

praw cywilnych i obywatelskich, 

•  jest nieskazitelnego charakteru, 

•    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat, 

•    jest zatrudniony, prowadzi działalność 

gospodarczą lub mieszka w miejscu 

kandydowania co najmniej od roku, 

•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub 

średnie branżowe, 

•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do 

pełnienia obowiązków ławnika. 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ: 

•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, 

innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w 

skład organów, od których orzeczenia można żądać 

skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego; 

•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 

zajmujące stanowiska związane ze ściganiem 

przestępstw i wykroczeń 

•    adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i 

aplikanci radcowscy, 

•  duchowni, 

•  żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

•  funkcjonariusze Służby Więziennej, 

•  radni gminy, powiatu i województwa. 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na KARCIE 

ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA. 

DO KARTY KANDYDAT MA OBOWIĄZEK ZAŁĄCZYĆ: 

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego, 

2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko 

kandydatowi postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był 

pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że 

władza rodzicielska nie została mu ograniczona 

ani zawieszona, 

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 

wystawione przez lekarza, o którym mowa w 

art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), 

stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania funkcji ławnika, 

5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami 

stosowanymi przy składaniu wniosku o 

wydanie dowodu osobistego. 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny 

być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed 

datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.). 

DODATKOWO DO KART ZGŁOSZENIA NALEŻY 

DOŁĄCZYĆ: 

1. aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego 

albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające 

wpis do innego właściwego rejestru lub 

ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata 

zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja 

społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na 

podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią 
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art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 986 z późn.zm.), pobrane samodzielnie 

wydruki komputerowe informacji o 

podmiotach wpisanych do rejestru mają moc 

zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, 

wydawanego przez Centralną Informację 

Krajowego Rejestru Sądowego, o których 

mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z 

danymi zwartymi w Rejestrze, 

2. imienną listę osób zgłaszających kandydata 

wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca 

stałego zamieszkania i własnoręcznym 

podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia 

kandydata na  ławnika dokonuje grupa 

pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w 

sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której 

nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na 

liście ( art. 162 § 6 u.s.p.). 

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis 

lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji 

społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru 

lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą 

niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 

5 u.s.p.). 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego 

rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z 

Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub 

zaświadczenia innego właściwego rejestru lub 

ewidencji ponosi Skarb Państwa 9art. 162 § 7 i § 8 

u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za 

wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi 

kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.). 

Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych 

można składać w Urzędzie Gminy Potęgowo, pok. 

nr 15 w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 

2019 r.. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po 

30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie 

spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, 

pok. nr 12, tel. 598454982, 605155445 oraz referent 

do spraw obsługi sekretariatu Martyna Szewczyk, 

pok. nr 15 tel. 598115072. 

Niezbędne do zgłoszenia druki dostępne są w 

Urzędzie Gminy Potęgowo pok. nr 15 oraz na stronie 

BIP – www.bip.potegowo.pl. 

OPRACOWAŁ; IRENEUSZ JASIŃSKI  

KOORDYNACJA SYSTEMÓW  

ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  I 

WYCHOWAWCZYCH 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego stosujemy w przypadku 

przemieszczania się członka rodziny w granicach UE, 

EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.  

Jeśli otrzymujesz świadczenia wychowawcze (500+) 

lub/i świadczenia rodzinne na dzieci z GOPS w 

Potęgowie, a członek Twojej rodziny przebywa lub 

przebywa i legalnie pracuje za granicą (może 

zatrudnić się u zagranicznego pracodawcy, 

prowadzić działalność gospodarczą, pobierać zasiłek 

dla osób bezrobotnych, pobierać z budżetu innego 

państwa członkowskiego rentę lub emeryturę, być 

oddelegowanym do pracy w jednym z tych państw 

przez polskiego lub zagranicznego pracodawcę), 

należy zgłosić taką sytuację do tut. Ośrodka. 

Ustalenia wówczas wymaga czy do Twojej sprawy 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. Ustalenie 

koordynacji – to ustalenie właściwości. Powyższe 

nie ma zastosowania w sytuacji pobytu członków 

rodziny za granicą o  charakterze turystycznym, 

leczniczym lub pobytu związanego z podjęciem 

przez dziecko kształcenia, obrębie Unii Europejskiej, 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 

Konfederacji Szwajcarskiej. Przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego zawierają 

reguły, dzięki którym osoby przemieszczające się w 

granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Szwajcarii, unikają negatywnych 

skutków podlegania systemom zabezpieczenia 
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społecznego różnych państw. Przepisy te 

gwarantują, że świadczenia nabyte w jednym 

państwie, np. emerytura, świadczenie dla osoby 

bezrobotnej, itp. będą wypłacane, także jeśli osoba 

uprawniona przeniesie się do innego państwa. 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych mają 

zastosowanie do członków rodzin rozumianych 

często odmiennie od definicji zawartej w polskim 

ustawodawstwie. Wpływ na to ma różnorodność 

ustawodawstw krajowych państw członkowskich 

Unii Europejskiej. Członkami rodziny może być: 

matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny, 

dotyczy                      to również osoby rozwiedzionej, 

w separacji orzeczonej sądownie lub osoby nie 

prowadzącej wspólnego gospodarstwa domowego 

z drugim rodzicem przebywającym poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z regulacjami 

unijnymi jako członkowie rodziny powinni być 

traktowani zawsze biologiczny ojciec, matka i 

dziecko. W związku z powyższym w koordynacji 

świadczeń członkiem rodziny jest również: - były 

małżonek, - drugi rodzic, który nie prowadzi 

wspólnego gospodarstwa domowego z dzieckiem 

(również ten, który ma ograniczone prawa 

rodzicielskie lub jest pozbawiony praw 

rodzicielskich). 

Świadczenia, które podlegają koordynacji: 

 świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z 

dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, 

specjalny zasiłek opiekuńczy), 

 świadczenie wychowawcze (500+), 

 jednorazowe świadczenie "Za życiem", 

 zasiłek dla opiekuna 

 Świadczenia, które nie podlegają koordynacji: 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (tzw. becikowe), 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA), 

 świadczenie "Dobry Start" (300+) 

Na stronie Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego w 

Gdańsku: www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-

systemow-zabezpieczenia-spolecznego znajduje się 

większość odpowiedzi na pytania dotyczące 

koordynacji. 

OPRACOWAŁA: WERONIKA  SAJNÓG  

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU KWIETNIU 2019R. 

Na  początku kwietnia br. w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Potęgowie obchodzony był 

Światowy Dzień Autyzmu. Tego dnia uczestnikom 

towarzyszył kolor niebieski, który symbolizował 

wsparcie oraz zrozumienie dla osób z autyzmem i 

ich rodzin. Dnia 18.04.2019r. w siedzibie ŚDS odbyło 

się uroczyste Śniadanie Wielkanocne, na które 

przybyli zaproszeni goście. Na tę okazję 

przygotowany został występ artystyczny, 

nawiązujący do symboliki Świąt Wielkiej Nocy. W 

konkursie  „Palma Wielkanocna 2019”, w kategorii 

grupowej dla dorosłych, uczestnicy zajęli I miejsce. 

Braliśmy również udział w festynie integracyjnym w 

Damnicy, który odbył się pod hasłem „Bawmy się 

razem, bo uśmiech daje radość”. Wszelkiego 

rodzaju spotkania są cennym doświadczeniem, 

ponieważ uczą integracji i adaptacji z otoczeniem, 

jak również są szansą na nawiązanie nowych relacji 

interpersonalnych 

OPRACOWAŁA: SANDRA BRZEZICKA 

OD 1 MAJA ZMIANA WYSOKOŚCI 

DODATKÓW ENERGETYCZNYCH 

Od 1 maja 2019 r. zmieniła się wysokość dodatku 

energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały 

wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Energii z 

dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości 

dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 

maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.( M.P. poz. 

402). 

NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO 

W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. 
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wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła 

odpowiednio: 

• dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę 

samotną – 11,37 zł/miesiąc; 

• dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób 

– 15,80zł/miesiąc; 

• dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 

5 osób – 18,96 zł/miesiąc. 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY? 

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi 

częściową rekompensatę kosztów opłat 

ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom 

wrażliwym energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą – 

Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii 

elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. 

OPRACOWAŁA: WIOLETTA  MANIAK 

WAŻNE DATY DLA ROLNIKÓW W 2019 

ROKU:  

• 1-2.06 – XXVIII Pomorskie Agro – Targi, 

Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt – 

LUBAŃ 

• 15-16.06 – XXVI Żuławskie Targi Rolne, XX 

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 

STARE POLE 

• 14–16.06 – targi Opolagra w Kamieniu Śląskim  

• 25.06 – ostatni dzień na złożenie wniosku do 

ARiMR o dopłaty do materiału siewnego  

• 29–30.06 – targi Agro-Tech w Minikowie  

• 29–30.06 – Regionalna Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w 

Szepietowie 

• 1.07 – od tego dnia można wysiewać 

międzyplony ścierniskowe zaliczane do EFA. W 

ciągu 7 dni rolnik musi zgłosić do ARiMR 

oświadczenie o terminie siewu. 

 

SZANUJMY PSZCZOŁY!  

Najczęstszą przyczyną zatruć pszczół są środki 

ochrony roślin powszechnie stosowane 

 w rolnictwie. Niestety, chemia, która dla rolnika 

wydaje się być korzystna, dla pszczół jest wręcz 

zabójcza. 

Pszczelarze i rolnicy są niejako zmuszeni do 

funkcjonowania obok siebie na jednym terenie. 

Pszczoły zapylają wiele roślin uprawnych, 

umożliwiając większy i lepszej jakości plon. 

Natomiast dzięki rolnikom pszczoły mają duże 

powierzchnie pełne miododajnych pożytków – tu na 

pierwsze miejsce wysuwają się ogromne pola 

rzepaku. W interesie jednych i drugich jest więc 

zapobieganie zatruciu pszczół, gdyż straty 

zanotowaliby zarówno pszczelarze, jak  

i rolnicy. 

W związku z rozpoczęciem sezonu uprawowego w 

rolnictwie i ogrodnictwie oraz dużą ilością zgłoszeń 

otrzymywanych od mieszkańców naszej gminy, 

podajemy instrukcję bezpiecznego dla ludzi i 

zwierząt stosowania środków ochrony roślin: 

• zabiegi należy wykonywać w temp. od +1 do 

+20 stopni 

• zabrania się samowolnego zmieniania dawki 

środka (tylko według instrukcji w ulotce) 

• zabiegi wykonuje się przy wietrze od 0,5 do 3 

m/s 

• zabiegi niszczące chwasty należy wykonywać 

we wstępnej fazie wzrostu (nigdy  

w czasie kwitnienia) 

• należy zachowywać okresy karencji dla ludzi i 

zwierząt oraz prewencji dla pszczół 

• zwalczając np. stonkę ziemniaczaną na 

plantacjach ziemniaków, zabiegi wykonuje się 

tylko w godzinach popołudniowych i 

wieczornych po zakończeniu lotów pszczół,  

a przy 6-godzinnej prewencji dla pszczół, należy 

zakończyć je przed godziną 24:00 dla 

zachowania okresu 

• zwalczając szkodniki na innych plantacjach (tj. 

rzepak, gorczyca i inne) zabiegi należy 

wykonywać w fazie pojedynczego rozstrzelenia 

http://www.potegowo.pl/
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pąka z zachowaniem zasad jak  

w punkcie powyżej 

• najbardziej optymalny czas wykonywania 

zabiegów to godziny popołudniowe  

i wieczorne w temp. do +12 stopni C (mała 

aktywność pszczół do tej temperatury) 

• zabrania się stosowania środków ochrony bliżej 

niż 20 m od zbiorników wodnych  

i rowów 

• zabiegi wykonywać wyłącznie środkami 

ochrony roślin dopuszczonymi do obrotu  

i stosowania na podstawie wydanych przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub 

pozwoleń. 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 

roku o środkach ochrony roślin (t. j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1310 ze zm.), kto stosuje środek 

ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie 

dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), 

podlega karze grzywny,  

a w przypadku rażącego naruszenia przepisów 

zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z 

użyciem środków ochrony roślin.  

Służby Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w ramach posiadanych kompetencji 

przeprowadzają kontrole rolników w zakresie 

prawidłowego stosowania środków ochrony roślin. 

Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie stosowania środków ochrony roślin należy 

zgłaszać do w/w Inspekcji, poniżej dane adresowe: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa  

Odział w Słupsku 

ul. Banacha 10 

76-200 Słupsk 

tel.: 59 843 29 38 

Dobrym rozwiązaniem dla pszczelarzy, którzy chcą 

zapobiec zatruciom pszczół, jest stawianie pasiek w 

pobliżu gospodarstw ekologicznych. Ich właściciele 

z założenia nie używają na swoich polach i w sadach 

chemii – dla pszczół jest więc to szansa na zdrowe i 

nieskażone pożytki. 

SPORZĄDZIŁA: KAMILA RAMULT 

 

NOWE STAWKI OPŁAT  

ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY 

KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE ORAZ W 

ŁUPAWIE  

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce 

komunalnej, do kompetencji rady gminy należy 

m.in. zatwierdzanie cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej. Do tego katalogu usług należą mi.in. 

opłaty  

za korzystanie z cmentarzy komunalnych.  

Na mocy Uchwały nr VII/61/2019 Rady Gminy 

Potęgowo z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany 

Uchwały nr VII/47/2011 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 30 marca 2011r. „w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie 

Potęgowo” oraz ustalenia opłat za korzystanie  

z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie 

Gminy Potęgowo, od maja br. obowiązują nowe 

stawki opłat za tzw. usługi cmentarne. Uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 

2019r. pod pozycją 1850.  

Dotychczas obowiązujące stawki opłat 

wprowadzone zostały w roku 2011. Znaczący wzrost 

opłat  

za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na terenie gminy Potęgowo, 

spowodował konieczność zmiany cen za usługi 

cmentarne.  

Zgodnie z załącznikiem do uchwały opłaty 

pobierane są za miejsca na groby ziemne na 20 lat,  

za przedłużenie ważności grobów ziemnych na 

kolejne 20 lat, za miejsca na groby murowane oraz  

za rezerwację miejsc na groby ziemne i murowane.  

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i 

ich urządzeń na terenie gminy Potęgowo. 

I. Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 

lat 

1. Grób ziemny pojedynczy -1,0 m 

x 2,0 m 

364,00 

zł netto 

http://www.potegowo.pl/
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2. Grób ziemny dziecinny (do 6 lat) 

– 0,6 m x 1,2 m 

228,00 

zł netto 

3. Grób ziemny urnowy – 0,5 m x 

0,5 m 

228,00 

zł netto  

4. Grób ziemny rodzinny pionowy 

(głębinowy) – 1,0 m x 2,0 m 

546,00 

zł netto 

5. Grób ziemny rodzinny poziomy 

(2 miejsca grzebalne obok 

siebie)– 1,8m x 2,0m 

660,00 

zł netto 

II. Opłata za miejsca grzebalne murowane 

1. Grób murowany pojedynczy – 

1,0 x 2,2 m 

869,00 

zł netto  

2. Grób murowany rodzinny 

pionowy (głębinowy) – 1,0 m x 

2,2m 

1411,00 

zł netto 

3. Grób murowany rodzinny 

poziomy – 1,8 x 2,2 m 

1511,00 

zł netto 

III. Opłata za przedłużenie ważności grobów 

ziemnych na następne 20 lat  

1. Przedłużenie ważności grobu 

ziemnego pojedynczego 

346,00 

zł netto  

2. Przedłużenie ważności grobu 

ziemnego dziecinnego i 

urnowego 

218,00 

zł netto  

3. Przedłużenie ważności grobu 

ziemnego rodzinnego 

pionowego  

526,00 

zł netto 

4. Przedłużenie ważności grobu 

ziemnego rodzinnego 

poziomego  

640,00 

zł netto  

IV. Opłata za rezerwację  

1. Rezerwacja miejsca na grób 

ziemny pojedynczy na 20 lat 

567,00 

zł netto 

2.  Rezerwacja miejsca na grób 

ziemny urnowy na 20 lat 

354,00 

zł netto  

3. Rezerwacja miejsca na grób 

murowany pojedynczy  

874,00 

zł netto 

4. Rezerwacja miejsca na grób 

rodzinny ziemny pionowy na 20 

lat 

860,00 

zł netto 

5. Rezerwacja miejsca na grób 

rodzinny ziemny poziomy na 20 

lat 

960,00 

zł netto 

6. Rezerwacja miejsca na grób 

rodzinny murowany pionowy  

1458,00 

zł netto  

7. Rezerwacja miejsca na grób 

rodzinny murowany poziomy 

1558,00 

zł netto  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

OBOWIĄZEK UZYSKANIA WPISU DO 

REJESTRU BDO 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. Marszałek województwa prowadzi rejestr 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w 

skrócie zwany rejestr BDO. Rejestr funkcjonuje od 

dnia 24 stycznia 2018 r. 

Przedsiębiorcy zobowiązani dokonać wpisu do 

rejestru na wniosek: 

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932): 

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty, 

b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów 

powstałych z produktów, 

c) organizacji odzysku, 

d) dokonujących eksportu oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 
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powstałych z produktów w celu poddania ich 

odzyskowi lub recyklingowi; 

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479): 

a) wprowadzających pojazdy, 

b) prowadzących punkty zbierania pojazdów, 

c) prowadzących stacje demontażu, 

d) prowadzących strzępiarki; 

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych 

przedstawicieli; 

b) zbierających zużyty sprzęt, 

c) prowadzących zakład przetwarzania, 

d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 

e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 

f) prowadzących działalność w zakresie innych niż 

recykling procesów odzysku; 

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1803 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479): 

a) wprowadzających baterie lub akumulatory, 

b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, 

c) podmiotów pośredniczących; 

5) z zakresu ustawy o odpadach: 

a) posiadaczy odpadów prowadzących 

przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z 

wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, 

b) transportujących odpady, 

c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie 

odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru 

na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu, 

d) prowadzących zakłady recyklingu statków, 

e) wytwórców odpadów obowiązanych do 

prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem 

posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 

pkt 1 i 2; 

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 

1479 oraz z 2019 r. poz. 51) – organizacji 

samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 

25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców: 

a) będących organizacjami odzysku opakowań, 

b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: 

• odpadów opakowaniowych, 

• produktów w opakowaniach, 

c) eksportujących: 

• odpady opakowaniowe, 

• opakowania, 

• produkty w opakowaniach, 

d) prowadzących recykling lub inny niż recykling 

proces odzysku odpadów opakowaniowych, 

e) wprowadzających opakowania, 

f) wprowadzających produkty w opakowaniach. 

Nie podlegają wpisowi do rejestru: 

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna 

niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące 

odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; 

2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której 

są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, 

o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony 

z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów; 

3) podmiot prowadzący działalność inną niż 

działalność gospodarcza w zakresie 

gospodarowania odpadami, który zbiera odpady 

opakowaniowe i odpady w postaci zużytych 
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artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków 

i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie 

zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, 

systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach 

oświatowo-wychowawczych, urzędach i 

instytucjach (nieprofesjonalna działalność w 

zakresie zbierania odpadów); 

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady. 

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o 

wpis do rejestru, są obowiązane do złożenie tego 

wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Pomorskiego. 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej 

rejestru: https://bdo.mos.gov.pl/web/  

Za brak wpisu do rejestru może zostać nałożona 

kara od 1 000 zł do 1 000 000 zł. 

W razie pytań kontakt: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

Departament Środowiska i Rolnictwa, Referat 

Polityki Ekologicznej tel. 58 32 68 651. 

OPRACOWAŁA: EWA OSOSIŃSKA  

E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI  

Gmina Potęgowo, w porozumieniu z Fundacją 

Aktywizacja, rozpoczęła nabór osób chętnych do 

wzięcia udziału w  projekcie  pn. „e-Mocni: cyfrowe 

umiejętności, realne korzyści” w ramach działania 

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na 

lata 2014-2020. 

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które 

ukończyły 18 r.ż, (m.in. osoby starsze, osoby 

wykonujące stałą pracę, osoby bezrobotne, rolnicy, 

przedsiębiorcy, interesanci urzędu gminy, 

użytkownicy biblioteki, pacjenci ośrodka zdrowia, 

rodzice dzieci uczęszczających do 

szkoły/przedszkola). 

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności 

korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych. 

Tematyka szkoleń:  

a) Praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list 

motywacyjny, co można zyskać zakładając 

profil na portalach LinkedIn czy Goldenline), 

b) Edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować 

działania czy stworzyć prezentację używając 

konta Google), 

c) Relacje z bliskimi (jak założyć konto na 

Facebooku, w jaki sposób korzystać  z dziennika 

elektronicznego, jak dbać o bezpieczeństwo 

swoje oraz rodziny w sieci), 

d) Odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy 

koncert czy wystawę w swojej okolicy, jak 

kupować w sieci bilety na spektakle, jak legalnie 

oglądać filmy w sieci), 

e) Zdrowie (jak zapisać się przez Internet do 

lekarza, jak sprawdzić miejsce w kolejce do 

sanatorium, gdzie szukać rzetelnych informacji 

o lekach), 

f) Finanse (jak przez Internet sprawdzić stan 

konta, zrobić przelew czy założyć lokatę,  w jaki 

sposób płacić kartą, jak oszczędzać i 

kontrolować domowy budżet), 

g) Religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować 

się ze swoją parafią za pomocą Internetu, jak 

nawiązać kontakt z grupami zainteresowanymi 

pielgrzymowaniem), 

h) Sprawy codzienne (w jak sposób rozliczyć PIT 

przez Internet, jak wysłać list lub paczkę bez 

odwiedzania poczty), 

i) Zaangażowanie obywatelskie (gdzie szukać 

informacji o swojej miejscowości,  w jaki sposób 

włączyć się w działania organizacji 

pozarządowych). 

Szkolenia dedykowane są dla wszystkich dorosłych 

mieszkańców gminy Potęgowo. Grupy szkoleniowe 

liczyć będą do 10 osób. Średnia ilość godzin na 
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uczestnika – 14. Projekt realizowany będzie do 

grudnia 2019r. Weźmie w nim udział 80 osób. 

Szkolenia odbywać się będą w SP Potęgowo i SP w 

Łupawie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny! 

PRZYGOTOWAŁA: ANITA WESOŁOWSKA  

AKTYWNE SOŁECTWO POMORSKIE 

Gmina Potęgowo otrzymała  dofinansowanie na 

zadanie związane z zagospodarowaniem przestrzeni 

publicznej w infrastrukturę rekreacyjną  

w miejscowości Wieliszewo. 

Wniosek został złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego w Gdańsku przez Gminę 

Potęgowo wspólnie z sołectwem Wieliszewo  

w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo 

Pomorskie”. 

Dofinansowane zadanie będzie polegało na  

zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez 

wybudowanie wiaty widowiskowej wraz  

z montażem grilla i 2 ławek z oparciem.  Budowa 

nowej infrastruktury jest odpowiedzią lokalnej 

społeczności na potrzebę stworzenia miejsca 

spotkań dla mieszkańców. Realizacja zadania będzie 

służyć aktywnym działaniom użytkowników, 

jednocześnie swoim wyglądem i formą 

wkomponuje się do warunków otoczenia.  

Planowany koszt zadania wynosi 25 000 zł, z tego 

pozyskana kwota pomocy wynosi 10 000 zł, a 15000 

zł pochodzić będzie ze środków funduszu sołeckiego 

(zabezpieczonych w budżecie Gminy Potęgowo  

w 2019r.), który mieszkańcy Wieliszewa 

przeznaczyli na zagospodarowanie przestrzeni w 

swojej miejscowości.  

Warto wspomnieć, iż w 2018 r. Gmina Potęgowo w 

ramach konkursu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” 

pozyskała dofinansowanie na zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną 

przy świetlicy w Dąbrównie. Dzięki dodatkowym 

środkom mieszkańcy aktywnie mogą spędzać czas. 

PRZYGOTOWAŁA: NATALIA ZIELONKA 

PRZEBUDOWA ULICY SZEROKIEJ 

23 maja 2019 dokonano pierwszego odbioru 

częściowego robót związanych z realizacją zadania: 

„Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 

– ulica Szeroka – do drogi powiatowej nr 1179G – 

etap I”.  

 

Wykonane zostały częściowo roboty sanitarne, tj. 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i 

wodociąg. Rozpoczęto też budowę chodnika oraz 

parkingu koło szkoły. Stopień zaawansowania robót 

ocenia się na 5% wartości zadania. Zgodnie z umową 

odebrane zostały roboty na wartość 287.328,00 zł.  

Przypominamy, iż wykonawcą zadania jest firma 

Strabag Sp. z o.o., na podstawie umowy podpisanej 

w dniu 1 kwietnia 2019 r. Planowany termin 

zakończenia robót w czerwcu 2020r.  

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA 

INWESTYCJI: „BUDOWA SIECI 

CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z  WĘZŁAMI 

CIEPLNYMI W GMINIE POTĘGOWO”  

W 2018 r. wykonano następujący zakres zadania: 

- cz. 2 – źródło ciepła, wartość robót: 1 096 422,00 

zł 
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- cz. 1 – magistrala – sieć ciepłownicza od źródła 

ciepła (biogazowni) do miejscowości Potęgowo – 

wartość wykonanych w 2018 r. robót 2.357.602,51 

zł brutto. 

Z początkiem stycznia 2019 r. wznowiono prace 

związane z budową sieci ciepłowniczej w centrum 

miejscowości Potęgowo – osiedle mieszkaniowe. 

Budowa sieci cieplnej dotyczyła wykonania 

przebudowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej 

preizolowanej,  która połączona będzie z siecią 

wykonaną w ubiegłym roku tj. odcinek sieci 

dotyczący nowego źródła ciepła biogazownia 

Darżyno.  

W dniu  05.03.2019 dokonano odbioru I części robót 

w/w zadania inwestycyjnego.  

 

Zakres odebranych robót obejmował wykonanie 

375 mb  sieci ciepłowniczej na terenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Na Skarpie” oraz węzły cieplne w 

blokach na ulicy Witosa nr 1; 2; 3; 4; 5.  

Kolejnym etapem robót było wykonanie i odbiór w 

dniu 25.04.2019r sieci ciepłowniczej na terenie 

Spółdzielni mieszkaniowych ul. Racławicka i ul. 

Witosa oraz część ul. Szerokiej o łącznej długości 

935,40 mb. Dokonano odbioru węzłów cieplnych w 

ilości 12 szt  w blokach oraz węzły cieplne w Szkole 

Podstawowej i w kotłowni osiedlowej.   Zgodnie z 

zawartą  umową zakupu ciepła z Biogazowni na 

potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej w obiektach podłączonych do sieci 

ciepłowniczej oraz stopniem przygotowania 

obiektów przyłączanych, od dnia 13.05.2019 roku 

nastąpiło przepinanie węzłów cieplnych. Planowane 

przepięcie obiektów przyłączanych do nowego 

źródła ciepła i wyłączenie kotłowni osiedlowej ma 

nastąpiło między 13 a 16 maja 2019r.  

Zakończono prace związane z uruchomianiem 

węzłów cieplnych, prace porządkowe i estetyczne 

wykończenie pomieszczeń węzłów.   

Wartość wykonanych robót w 2019r. to kwota – 

2.422.461,06 zł. 

W związku z realizacją inwestycji drogowej tj. ul. 

Szeroka Wykonawca firma INFRACORR rozpoczęła 

budowę pozostałej części sieci zlokalizowanej w ul. 

Szerokiej tj. ok 200 mb , która przewidziana była do 

realizacji w roku przyszłym.  Do wykonania w roku 

2020 została sieć na ulicy Pocztowej, Kwiatowe, 

Głowackiego (w tym podłączenie Przedszkola), 

podłączenie GOPS, GOK i Urzędu Gminy. Wartość 

robót 1.655.621,21 zł. 

Wszystkie prace przebiegają prawidłowo i zgodnie z 

umową.  

D. HURAS, K. KOZIOŁ  

OTWARCIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ 

„MEGALITY”  I TERENU REKREACYJNEGO 

W ŁUPAWIE  

25 maja 2019r. ścieżka edukacyjna „Megality” 

została uroczyście otwarta. Przy okazji 
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udostępniono również kompleks rekreacyjny na 

placu przy rzece w centrum Łupawy.  

Otwarciu towarzyszył festyn, na którym można było 

skosztować zupy rybnej, żurku, chleba ze smalcem. 

Młodsi zdecydowanie preferowali ciasto, frytki i 

samodzielnie upieczone na ognisku kiełbaski. Z 

wielką ciekawością kosztowali też podpłomyków 

upieczonych na ognisku w osadzie Gotów. Nie to nie 

pomyłka. Na festynie swoje namioty rozbili 

członkowie Gockiego Ośrodka Twórczych Inicjatyw 

Społecznych (GOTIS) z Węsior. Można tam było 

strzelać z łuku, rzucać toporkiem, rozwiązać 

problemy i kłótnie na równoważni, lepić z gliny i 

zobaczyć na własne oczy ubrania i oręż jaki mogli 

mieć na początku naszej ery Goci. 

 

Najmłodsi korzystali z placu zabaw, dmuchańców i 

zabaw prowadzonych przez grupę animatorów. 

Pomalowane, uśmiechnięte twarze same za siebie 

mówią jak było. 

Towarzyszyli nam strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Łupawy oraz młodzież z Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych z SP w Łupawie. 

Współorganizatorami była także rada sołecka z 

Łupawy z sołtysem panem Krzysztofem 

Ambroziakiem oraz Stowarzyszenie przyjaciół 

Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów”. 

Obowiązkowo stawili się członkowie kół młodego 

archeologa „Megalitos” działających w łupawskiej 

szkole. 

Ścieżka powstała dzięki zaangażowaniu 

pracowników Gminy Potęgowo. Pozyskano na ten 

cel specjalne fundusze ze środków europejskich.  

Otwarcia dokonał wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do 

jej powstania. Podziękował także gościom z Ziemi 

Lęborskiej m.in. pani staroście Alicji Zajączkowskiej. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupawie 

przedstawił krótki rys historyczny megalitów grupy 

łupawskiej, a uczniowie z naszej szkoły, 

przygotowani przez panią Bożenę Kurowską – 

Maciak, śpiewająco uświetnili festyn.  

Teraz pozostaje nam tylko zachęcić wszystkich do 

odkrywania tajemnic neolitycznego świata oraz 

korzystania z urządzeń na placu koło remizy. 

Pamiętajmy też, aby razem dbać o to miejsce.  

BEATA CYRNY 
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