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OŚWIATA  

W dniu 12.06.2019r. Minister Edukacji Narodowej 

podpisał rozporządzenie zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku 

szkolnego zgodnie, z którym jeżeli czwartek 

bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po 

dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od 

pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą 

się w środę poprzedzającą ten dzień. Uroczyste 

zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w naszej 

gminie odbyły się w dniach 17-19.06.2019r.  

 

W dniu 13.06.2019r. odbyły się dwa konkursy 

wyłaniające kandydatów na stanowiska dyrektorów 

w Szkole Podstawowej w Potęgowie i Przedszkolu w 

Potęgowie. Na stanowisko dyrektora w Szkole 

Podstawowej w Potęgowie wpłynęły dwie oferty a 

komisja wyłoniła kandydata w osobie Pana Leszka 

Domaszk, natomiast na stanowisko dyrektora 

Przedszkola wpłynęła jedna oferta – Pani Agnieszki 

Kielas. 

W okresie wakacyjnym odbędą się dwa 

postępowania egzaminacyjne nauczycieli 

ubiegających się o stopień awansu zawodowego na 

stopień nauczyciela mianowanego. Postępowanie 

przeprowadza i akt nadania stopnia awansu 

zawodowego nadaje organ prowadzący szkołę. 

ANNA BASARAB 

WAŻNE DATY DLA ROLNIKÓW 

 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.  

 6–7.07 – Zlot Starych Traktorów na Mazowszu 

 28.07 - wybory do Izb Rolniczych  

 31.07 – termin płatności składek 

na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS 

za III kwartał 

PROGRAM AZOTANOWY – INFORMACJE 

OGÓLNE  

Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu. 

W końcu lipca 2018 roku weszło w życie nowe 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

„Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu”. 

Rozporządzenie to 

zobowiązuje  wszystkie  podmioty (przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby fizyczne czy prawne) prowadzące 

produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji 

rolnej, oraz działalność w ramach, której są 

przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane 

nawozy, prowadzić ją w taki  sposób, aby 

zapobiegać zanieczyszczaniu wód azotanami. 

Dotyczy to również małych gospodarstw o 

powierzchni równej lub większej niż 10 ha użytków 

rolnych lub utrzymujących zwierzęta w liczbie 

równej lub większej 10 DJP wg stanu 

średniorocznego.  

Rozporządzenie nakłada na właścicieli gospodarstw 

obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z: 

ewidencją nawożenia nawozami zawierającymi 

azot, zawieraniem umów w przypadku 

przekazywania nawozów naturalnych, obliczeniami 

maksymalnych dawek azotu lub prowadzenia 

planów nawożenia azotem. 

http://www.potegowo.pl/
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Wszystkie gospodarstwa mają też obowiązek 

przestrzegania zasad dotyczących stosowania 

nawozów zawierających azot, tj: 

1. terminy stosowania nawozów, 

2. okresy, kiedy rolnicze wykorzystanie nawozów 

jest niewłaściwe; 

3. stosowanie nawozów na terenach o dużym 

nachyleniu; 

4. rolnicze wykorzystanie nawozów na gruntach 

zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych 

wodą lub przykrytych śniegiem; 

5. nawożenie w pobliżu cieków naturalnych, 

zbiorników wodnych, kanałów i rowów, ujęć 

wody; 

6. przestrzeganie wysokości dawek azotu w 

nawozach naturalnych i mineralnych 

warunkujących ich odpowiednie wykorzystanie 

przez rośliny uprawne, nie powodujące 

zagrożenia zanieczyszczaniem wód; poza tym 

7. zabezpieczenia pojemności i konstrukcji miejsc 

do przechowywania odchodów zwierzęcych 

(nawozów naturalnych) oraz odcieków z 

przechowywania kiszonek; 

 W zależności od wielkości gospodarstwa i skali 

produkcji można wyróżnić cztery grupy 

gospodarstw i obowiązki nakładane na te 

gospodarstwa: 

1) gospodarstwa poniżej 10 ha i posiadające mniej 

niż 10 DJP przestrzegają zasad wymogów 

dotyczących terminów i zasad stosowania 

nawozów zawierających azot oraz gospodarują 

zgodnie z zasadami wzajemnej zgodności 

a) nie mają obowiązku prowadzenia 

dokumentacji opracowania planu 

nawożenia azotem lub wyliczania 

maksymalnych dawek azotu 

b) nie musza prowadzić ewidencji stosowania 

nawozów zawierających azot 

2) gospodarstwa posiadające równo lub powyżej 

10 ha UR lub utrzymujące zwierzęta  

w liczbie równej lub większej 10 DJP wg stanu 

średniorocznego mają obowiązek prowadzić: 

a) ewidencję stosowania nawozów 

zawierających azot, 

b) przestrzegania wyliczonych maksymalnych 

dawek azotu dla upraw lub posiadania 

planu nawożenia azotem dla upraw 

(corocznie) 

3) gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha UR 

lub prowadzący uprawy intensywne na GO 

powyżej 50 ha lub utrzymujący zwierzęta 

powyżej 60 DJP wg stanu średniorocznego mają 

obowiązek prowadzić: 

a) ewidencję stosowania nawozów 

zawierających azot, 

b) opracować i posiadać corocznie planu 

nawożenia azotem dla każdej działki i 

stosować się do tego planu 

4) gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 

stanowisk dla drobiu, prowadzący chów lub 

hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla 

świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk 

dla macior, mają obowiązek: 

a) prowadzić ewidencję stosowania nawozów 

zawierających azot, 

b) sporządzić pełen plan nawożenia na 

podstawie wyników analizy gleby i dać go 

do zaopiniowania OSChR, obowiązek ten 

dotyczy również gospodarstw, które 

nabywają nawozy naturalne czy poferment 

od tych gospodarstw i wykorzystują do 

nawożenia swoich UR. 

Kontrolą przestrzegania programu azotanowego 

zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ). Za 

nie przestrzeganie przepisów wynikających z 

rozporządzenia, IOŚ może wydać decyzję w formie 

pouczenia lub opłaty. Niezależnie od wydanej 

decyzji rolnik jest zobowiązany do usunięcia 

nieprawidłowości. 

Również pracownicy ARiMR będą kontrolowali 

przestrzegania Programu działań w ramach zasady 

http://www.potegowo.pl/
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wzajemnej zgodności, na podstawie której 

wypłacane są płatności obszarowe. 

W związku z  kontrolami rolnik, którego dotyczą 

wymogi określone w „Programie działań” powinien 

posiadać: 

 opracowany plan nawożenia azotem lub 

wyliczenia maksymalnych dawek azotu, 

 ewidencję zabiegów stosowania nawozów 

zawierających azot (forma papierowa, zapisy 

własne, dziennik, arkusz, lub w postaci 

elektronicznej), 

 mapkę/szkic działek z lokalizacją tymczasowej 

pryzmy obornika na gruncie i datą jej założenia 

(jeśli dotyczy), 

 umowę zbycia lub nabycia nawozu naturalnego 

(jeśli dotyczy), 

 zbiornik do przechowywania nawozów 

naturalnych płynnych przez okres 4 m-cy (jeśli 

dotyczy), 

 dokument dotyczący opóźnionego terminu 

zbioru (poplon, burak c., kukurydza, warzywa) i 

zakładania po nim uprawy jesiennej – datę 

nawożenia, nawóz, dawkę nawozu, termin 

siewu jesiennej uprawy (jeśli dotyczy). 

SPORZĄDZIŁA: KAMILA RAMULT 

UŁATWIENIA W OBROCIE  ZIEMIĄ ROLNĄ 

OD 26 CZERWCA 2019R.  

Na podstawie nowelizacji ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1080) osoba 

niebędąca rolnikiem może kupić działkę rolną o 

powierzchni do 1 ha. 

Dotychczas osoba niemająca statusu rolnika mogła 

nabyć nieruchomość o powierzchni jedynie do 

0,3ha. Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do 

kupowanych działek w mieście, natomiast na 

terenie wiejskim na cele nierolne będzie można 

prawdopodobnie kupić tylko jedną działkę (tutaj 

przepis wymaga dodatkowych interpretacji po 

wejściu w życie nowelizacji). W przypadku, gdy 

powierzchnia nabywanej działki przekroczy 1 ha, 

wymagane jest prowadzenie na niej działalności 

rolniczej, a gruntu nie będzie można zbyć przez 

upływem 5 lat od dnia zakupu. Krajowy Ośrodek 

wsparcia Rolnictwa nadal będzie miał prawo 

pierwokupu działki zarówno na terenie wsi jak i 

miasta.  

Złagodzenie przepisów - według nowych przepisów 

rolnik będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne 

przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. 

Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed 

upływem 5 lat za zgodą dyrektora Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w drodze decyzji 

administracyjnej, a nie sądownie. Nowela rozszerza 

też katalog osób, na rzecz których może być zbyta 

nieruchomość – o rodzeństwo, rodziców oraz 

pasierbów (dalszych interpretacji wymaga niestety 

doprecyzowanie osób takich jak: synowa i zięć). Za 

zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą 

mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz 

państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele 

publiczne.  

SPORZĄDZIŁA: ELŻBIETA KONOPA  

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI GMINNEJ 

KOTŁOWNI W POTĘGOWIE  

W dniu 13.05.2019r. rozpoczęto odłączanie 

budynków wielolokalowych od „starej” sieci 

ciepłowniczej i podłączanie instalacji wewnętrznych 

ciepłej wody w budynkach do nowych węzłów 

cieplnych.  

W dniu 15.05.2019r. została wyłączona z 

eksploatacji gminna kotłownia miałowa, przejęta 

przez Gminę Potęgowo  w czerwcu 2009r.  Stopień 

wyeksploatowania oddanych do użytkowania w 

1982 roku urządzeń ciepłowniczych i sieci, 

uniemożliwiał zachowanie ciągłości dostaw oraz 

właściwych parametrów czynnika grzewczego. Po 

opróżnieniu starej sieci z tzw. zładu wodnego, 

rozpoczęto przełączanie instalacji c.o. i c.w.u. w 

budynkach Odbiorców do nowych węzłów 

cieplnych.  

SCHEMAT SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO 

odnawialne źródło ciepła 

 

ŹRÓDŁO CIEPŁA –BIOGAZOWNIA NEW DARŻYNO 
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SIEĆ CIEPLNA GMINNA – SYSTEM DWURUROWY 

PREIZOLOWANY 

 

WĘZŁY CIEPŁOWNICZE – GMINNE 

 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA ODBIORCY C.O. i 

C.W.U. 

Źródło ciepła zlokalizowane jest na terenie 

biogazowni rolniczej Nadmorskich Elektrowni 

Wiatrowych w Darżynie.  Czynnik grzewczy 

(uzdatniona woda) ogrzewany jest za pomocą ciepła 

odpadowego powstającego jako produkt uboczny 

spalania biogazu w silnikach kogeneracyjnych w 

procesie wytwarzania energii elektrycznej. 

Dystrybucja czynnika grzewczego odbywa się za 

pośrednictwem nowej sieci dwururowej 

preizolowanej.  Każdy obiekt zasilany z nowego 

systemu ciepłowniczego wyposażony jest w 

dwufunkcyjny węzeł zmieszania pompowego. Do 

nowego systemu podłączonych jest obecnie 18 

węzłów cieplnych – budynki wielolokalowe SM NA 

SKARPIE, SM DOM, WM LAS, WM RACŁAWICKA 8, 

WM RACŁAWICKA 6A, Szkoła Podstawowa w 

Potęgowie oraz budynek kotłowni gminnej.   W 

bieżącym roku planowane jest ponadto podłączenie 

6 budynków jednorodzinnych przy  

ul. Racławickiej, dotychczas zaopatrywanych w 

ciepło z kotłowni gminnej.  

Obsługę i nadzór nad działaniem nowego systemu 

ciepłowniczego pełni Zakład Usług Publicznych  Z.B. 

w Potęgowie. 

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

ZMIANY W USTAWIE O POMOCY  

PAŃSTWA W WYCHOWYWAN IU DZIECI ( 

500+) 

16 maja 2019r. prezydent Andrzej Duda podpisał 

nowelizację ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci. 

Co się zmieni od 1 lipca 2019r.? 

 Nowelizacja programu Rodzina 500 plus 

przewiduje, że prawo do świadczenia będą 

miały wszystkie dzieci do 18. roku życia 

 Wsparcie to zostanie przyznane bez względu na 

wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny 

rodziców.  

 Otrzymają je także rodzice i opiekunowie 

samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od 

kwoty świadczeń alimentacyjnych. 

Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych 

zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich 

latach, można to będzie zrobić: drogą tradycyjną 

(np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą 

pocztową) lub drogą elektroniczną (na stronie 

banku lub przez portal Emp@tia) . 

Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych 

zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie 

pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w 

okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r.  

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 30 

września, świadczenie będzie wypłacone od 

miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za 

minione miesiące.  

Ważne! Wnioski o 500 plus można będzie składać 

drogą elektroniczną  od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną 

– od 1 sierpnia 2019 r. 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej  dostępny jest wzór wniosku do pobrania 

i wydruku: KLIKNIJ 

OPRACOWAŁA: JAGODA PODLEWSKA 

DZIAŁANIA W RAMACH PO PŻ 

W dniu 24.05.2019r. w ramach działań 

towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 na 

terenie Pałacu pod “Bocianim Gniazdem “ odbył się 

festyn dla dzieci.  Fundacja Bocianie Gniazdo 

zapewniła transport dla uczestników spotkania oraz 

mnóstwo atrakcji. Były wspólne zabawy, przejażdżki 

wozem konnym, “dmuchańce” i wyśmienity  

poczęstunek. Festyn był ostatnim działaniem 

towarzyszącym (animacja społeczna) w 

Podprogramie 2018.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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S t r o n a  | 5 

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

 

 

Prowadzenie takich działań ma na celu włączenie 

społeczne odbiorców końcowych pomocy 

żywnościowej oraz zmniejszenie wykluczenia 

społecznego. 

OPRACOWAŁA: ALICJA GANO 

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU MAJU 2019 R. 

W miesiącu maju br. uczestnicy Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Potęgowie brali udział w 

Wielkiej Europejskiej Integracyjnej Majówce, która 

odbyła się w Korzybiu. Główną atrakcją spotkania 

był przemarsz osób niepełnosprawnych ulicami 

Korzybia oraz festiwal kolorów, który odbył się nad 

pięknym jeziorem.   

W dniu 23.05.2019r. w ŚDS w Potęgowie został 

zorganizowany Dzień Matki i Ojca,. Uczestnicy 

przygotowali na tą okoliczność występ artystyczny 

oraz wręczyli swoim rodzicom własnoręcznie 

wykonane prezenty w podziękowaniu za miłość, 

troskę i wysiłek, który każdego dnia wkładają w ich 

rozwój i wychowanie. Tego dnia gościliśmy również 

Pana Tomasza Żółtko, który swoją twórczością 

uświętnił wspólne spotkanie. Na zakończenie 

miesiąca uczestnicy ŚDS zostali zaproszeni do Szkoły 

Podstawowej w Łupawie na spotkanie integracyjne. 

Uczniowie przygotowali na tą okoliczność występ o 

tematyce agresji i jej negatywnych skutkach.  

OPRACOWAŁA: SANDRA BRZEZICKA 

LIKWIDACJA PUNKTU OBSŁUGI OSÓB 

BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH  

PRACY. 

Sytuacja na rynku pracy w gminie Potęgowo uległa 

w ostatnich latach znacznej poprawie. Liczba 

bezrobotnych w lutym 2005 roku, kiedy zapadła 

decyzja o utworzeniu Punktu obsługi osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy , wyniosła 1081 

osób, a obecnie spadła do 210 osób, czyli 

pięciokrotnie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku utrzymując w 

Potęgowie Punkt obsługi osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy ponosił koszty związane 

miedzy innymi z łączem dla systemu dziedzinowego 

oraz z tzw. urządzeniami brzegowymi ( ze względu  

na brak łączy szkieletowych), które wynosiły 47 232, 

00 rocznie, jak również koszty utrzymania 

pracownika. 

W związku z powyższym Starosta Powiatu 

Słupskiego, na wniosek Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy,  wypowiedział Porozumienie zawarte 

w dniu 23 marca 2005 roku z Wójtem Gminy 

Potęgowo, rozwiązując z dniem 30 kwietnia 2019 

roku Punkt Obsługi bezrobotnych i poszukujących 

pracy, który funkcjonował w Urzędzie Gminy w 

Potęgowie. 

ANNA MOCZULSKA 

NOWY MIEJSCOWY PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO W GMINIE 

POTĘGOWO 

Na sesji w dniu 25.06.2019 Rada Gminy Potęgowo 

uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu obrębów Warcimino i 

Żychlin, w Gminie Potęgowo. Do procedury 

przystąpiono w związku z uchwałą o przystąpienia 

do uchwalenia w/w mpzp z dnia 29 listopada 2017 

r. Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w 

sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej. W 

związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych (Dz. U. 2016 r. poz. 961 ze zm.) zmieniły 

się minimalne odległości, jakie należy zachować 

pomiędzy budynkami mieszkalnymi, a 

elektrowniami wiatrowymi. Po uwzględnieniu tych 

odległości  znaczna część obszaru objętego 

opracowaniem znalazła się w oddziaływaniu 

elektrowni wiatrowych i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami powinna zostać wyłączona z zabudowy. 

Na mocy art. 15 ust. 8 „w ciągu 72 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie 

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


S t r o n a  | 6 

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

 

planów miejscowych przewidujących lokalizację 

budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji 

mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 

mieszkaniowa, na podstawie przepisów 

dotychczasowych”. Skorzystanie z tych przepisów 

pozwoli zachować prawo do zabudowy w granicach 

terenów objętych planem i przeznaczonych pod 

zabudowę, co było głównym celem sporządzenia 

w/w planu. Poza tym plan ustala spójne zasady 

zabudowy i zagospodarowania dla terenów 

objętych jego granicami, a jego ustalenia w zakresie 

dopuszczonych funkcji mają przeciwdziałać 

powstawaniu konfliktów przestrzennych 

wynikających z lokalizacji obok siebie inwestycji 

wzajemnie się wykluczających  i negatywnie 

oddziałujących na siebie, tak jak np. zabudowa 

mieszkaniowa  i zabudowa produkcyjna w 

gospodarstwach rolnych, ze szczególnym 

wskazaniem na przemysłowe fermy trzody 

chlewnej. 

Obecnie w toku jest jeszcze kilka innych procedur 

planistycznych z powodów wyżej wymienionych.  

K.KOZIOŁ  

X SESJA RG - ABSOLUTORIUM 

W dniu 25 czerwca odbyła się X  sesja Rady Gminy 

Potęgowo. Sesja bardzo ważna, gdyż radni udzielili 

na niej Wójtowi Gminy Potęgowo Dawidowi 

Litwinowi absolutorium z wykonania budżetu za 

2018 rok. Absolutorium to jeden z najistotniejszych 

środków kontroli rady gminy na działalnością Wójta.  

Zanim to nastąpiło, Wójt przedstawił raport o stanie 

Gminy, a pani Skarbnik Ewa Walitów przedstawiła 

sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław 

Czerwiński  zapoznał zebranych z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium.  

W pigułce budżet naszej Gminy w 2018 przedstawiał 

się następująco: 

 dochody: 37165.020,13 zł; 

 wydatki 40.450.313,40 zł (w tym wydatki 

inwestycyjne 8.495.711,53 zł); 

 deficyt budżetowy 3.285.293,27 zł. 

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie 

prawidłowości działania finansowego organu 

wykonawczego. Na sesji radni Gminy Potęgowo 

jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Potęgowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2018. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar 

Zientarski złożył z tego tytułu Wójtowi gratulacje. 

Wójt Dawid Litwin podziękował radnym za 

głosowanie, pracownikom i kierownikom jednostek 

za współpracę, podkreślając, iż w 2018 roku wydatki 

budżetu po raz pierwszy przekroczyły kwotę 40 mln 

zł, a wydatki na inwestycje osiągnęły tak wysoki 

poziom.   

Poza tym porządek obrad był bogaty i podjęto 

jeszcze następujące uchwały: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów 

zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń 

Skrzydła” działających na terenie Gminy Czarna 

Dąbrówka dzieciom zamieszkałym w Gminie 

Potegowo. 

2. w sprawie powołania zespołu do sprawie 

zaopiniowania kandydatów na ławników do 

Sądów powszechnych. 

3. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi 

jednostkom organizacyjnym gminy. 

4. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska 

„Mój Rynek” wraz Centrum Promocji Produktu 

Lokalnego w miejscowości Karżnica. 

5. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży pobierających naukę na terenie 

Gminy Potęgowo bez względu na miejsce 

zamieszkania 

6. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy materialnej o charakterze 
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motywacyjnym dla uczniów pobierających 

naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu 

na miejsce zamieszkania, w ramach Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na 

terenie Gminy Potęgowo bez względu na 

miejsce zamieszkania 

7. w sprawie ustalenia kierunków działania dla 

Wójta Gminy Potęgowo w zakresie 

projektowania i planowanego wykonania 

inwestycji przebudowy linii kolejowej nr 202 

przebiegającej przez Gminę Potęgowo 

realizowanej prze PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady 

Gminy Potęgowo z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu 

pomocy finansowej na realizację zadania pn. 

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 

1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie 

od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 

( Gmina Potegowo)”. 

9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 

we wschodniej części obrębu Darżyno, w 

gminie Potęgowo. 

10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

obrębów Warcimino i Żychlin, w gminie 

Potęgowo. 

11. w sprawie  określenia wzoru wniosku  o wypłatę 

dodatku energetycznego.  

12. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Potęgowo, a Miastem i Gminą 

Radków. 

13. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Potęgowo, a Miastem  

Ustrzyki Dolne. 

14. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej.  

15. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/148/2016 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 03 marca 2016 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych.  

16. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

Gminy Potęgowo.  

17. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2019 rok. 

18. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019-2034. 

Po przyjęciu uchwał Wójt Gminy Potęgowo 

przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej.  

 

Na zakończenie została przedstawiona radnym, na 

ich wniosek, informacja z funkcjonowania farm 

wiatrowych w Gminie Potęgowo, a pan Filip 

Sokołowski – planista, działający na zlecenie Gminy 

– zapoznał zebranych z analizą dotyczącą stref 

oddziaływania farm wiatrowych oraz zaproponował 

kierunki działań w zakresie uchwalania nowy 

planów zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów znajdujących się w tych strefach.  

K.KOZIOŁ  

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018 

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze 

znowelizowanymi przepisami ustawy  o 

samorządzie gminnym (art. 28 aa ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Wójt Gminy 

Potęgowo przedstawia Radzie Gminy „Raport o 

stanie Gminy Potęgowo. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta 

w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 
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Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia 

absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym przez 

wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się 

debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos 

bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem 

o stanie gminy mogą zabierać również głos 

mieszkańcy gminy.  

Treść raportu do pobrania na stronie: 

https://bip.potegowo.pl/m,801,raporty-o-stanie-

gminy.html 

WYKONANIE BUDŻETU  

W dniu 25 czerwca 2019 roku radni udzielili Wójtowi 

Gminy Potęgowo absolutorium z wykonania 

budżetu za 2018 rok. 

Uchwała została podjęta na podstawie 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz 

sprawozdania finansowego za 2018 rok. Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Gdańsku pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z 

wykonania budżetu za 2018 rok.  

Na sprawozdanie finansowe składa się: 

 Bilans 

 Rachunek zysków i strat  

 Zestawienie zmian w funduszu 

 Informacja dodatkowa  

Kilka informacji o przygotowaniu sprawozdania 

finansowego Gminy: 

Kierownicy jednostek, w tym jednostek 

obsługujących, przekazują sprawozdania finansowe 

odpowiednio jednostkom nadrzędnym albo 

zarządom jednostek samorządu terytorialnego w 

terminie do 31 marca roku następnego.  

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego 

przekazują w postaci dokumentu elektronicznego 

do właściwych regionalnych izb obrachunkowych: 

1) Sprawozdania finansowe, w terminie do dnia 

30 kwietnia roku następnego; 

2) Skonsolidowane bilanse jednostek samorządu 

terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca 

roku następnego; 

Sprawozdania oraz skonsolidowane bilanse 

jednostek samorządu terytorialnego przekazuje się 

z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. 

Sprawozdania finansowe oraz łączne sprawozdanie 

finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 

maja roku następnego w Biuletynie Informacji 

Publicznej jednostek sporządzających 

sprawozdania.  

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego 

przekazują sprawozdania oraz skonsolidowane 

bilanse jednostek samorządu terytorialnego 

wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Regionalne Izby Obrachunkowe przekazują do 

Ministerstwa Finansów skonsolidowane bilanse 

jednostek samorządu terytorialnego w postaci 

dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 14 

lipca roku następnego.  

ANETA RUSEK-KRZOS 

REKORDOWA PUBLICZNOŚĆ NA DNIACH 

GMINY POTĘGOWO 2019  

31 maja i 1 czerwca w Potęgowie odbywały się 

imprezy w ramach Dni Gminy Potęgowo 2019. 

Tegorocznym hitem były sobotnie koncerty 

zespołów MIG oraz WEEKEND, które zgromadziły 

rekordową publiczność. Podczas zawodów 

Pucharu Polski STRONGMAN udało się pobić 

rekord Polski w pchnięciu 16-kilogramową kulą. 

Dni Gminy Potęgowo rozpoczęto w piątek VII 

Rodzinnym Biegiem po Zdrowie, w którym 

uczestniczyło kilkaset osób. Wieczorem w Gminnym 

Centrum Kultury odbył się spektakl aktorów z 

Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku pt. 

Wykrywacz Kłamstw. 

Głównym wydarzeniem w sobotę był III Puchar 

Polski Strongman, w którym uczestniczyło siedmiu 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://bip.potegowo.pl/m,801,raporty-o-stanie-gminy.html
https://bip.potegowo.pl/m,801,raporty-o-stanie-gminy.html


S t r o n a  | 9 

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

 

zawodników, pod okiem sędziego Sławomira 

Rawińskiego. Rywalizację wygrał Rafał Kobylarz 38,5 

pkt), a w walce o puchar rywalizowali z nim Maciej 

Hirsz - 34,5 pkt, Tomasz Lademann - 29 pkt, 

Sebastian Kurek - 26 pkt, Krzysiek Kacnerski- 13 pkt, 

Dariusz Wejer - 12 pkt oraz Dawid Bednarek - 6 pkt. 

Gościem specjalnym podczas był Marcin Różal 

Różalski. Historycznym wydarzeniem było pobicie 

przez Rafała Kobylarza rekordu Polski w pchnięciu 

kulą ważącą 16 kg z miejsca - zawodnik osiągnął 

odległość 9,15 m. 

Wieczorem przy GCK w Potęgowie odbył się koncert 

zespołu MIG oraz WEEKEND. Oba zespoły 

przyciągnęły wiele osób, a zaparkowanie 

samochodem na ulicach Potęgowa graniczyło z 

cudem. W trakcie całego dnia uczestnicy imprezy 

mogli korzystać z bezpłatnych animacji dla dzieci, 

stoisk oraz oglądać występy lokalnych artystów. 

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin i 

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar 

Zientarski dziękują wszystkim osobom, które 

podczas Dni Gminy Potęgowo odwiedziły naszą 

gminę i licznie uczestniczyły w przygotowanych 

atrakcjach. Atmosfera tych dni była wyjątkowa. 

Serdeczne podziękowania składamy również 

osobom, firmom, które zaangażowały się w 

organizację tegorocznych wydarzeń. 

GCK 
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