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WIOSENNE WIETRZENIE SZAF – 15 
LUTEGO PCHLI TARG W KARŻNICY  

W sobotę 15 lutego 2020 r. w godz. od 12:00 do 
16:00 zapraszamy na Targowisko Mój Rynek przy 
Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy, 
gdzie odbędzie się lokalna wyprzedaż garażowa. 

Zachęcamy do udziału mieszkańców gminy 
Potęgowo oraz wszystkich, którzy chcieliby 
pooglądać, wymienić, kupić lub sprzedać różne 
towary i drobne rzeczy po niewygórowanych 
cenach. Wydarzenie w Karżnicy to świetna okazja, 
aby przejrzeć szafy, strychy i wszelkie schowki, w 
których mogą zalegać niepotrzebne nam już rzeczy, 
być może właśnie poszukiwane przez innych. 

Osoby zainteresowane wystawieniem stoiska, 
proszone są o kontakt z Dariuszem Narlochem, 
kierownikiem CPPL pod nr tel. 600 747 673 

 
Tradycyjnie na rynku pojawią się lokalni dostawcy, u 
których nabędziemy oprócz płodów rolnych także 
wyroby rękodzielnicze, świeży nabiał, pierogi, 
syropy, zioła, swojski chleb, bułki, smalec i wiele 
innych produktów. 

OPRACOWANIE: DARIUSZ NARLOCH 

STAWKI PODATKÓW NA ROK 2020 

W dniu 29 października 2019 roku Rada Gminy 
Potęgowo podjęła Uchwałę Nr XV/131/2019 w 
sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości w 2020 roku, zasad jego poboru i 
zwolnień od tego podatku.  

Zgodnie z powyższą uchwałą, stawki podatku na 
2020 rok zostały przyjęte w następujący sposób: 

1. od gruntów: 

− związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni, 

− pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha 
powierzchni, 

− pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni, 

− niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  
9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1398  
z późn.zm.), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 
3,15 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 

− mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

− związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 

http://www.potegowo.pl/
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działalności gospodarczej –  
22,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z 
tym, że od budynków wykorzystywanych 
sezonowo (pozbawionych instalacji grzewczej) 
na cele związane z wypoczynkiem dzieci i 
młodzieży szkolnej – 18,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,  

− zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

− związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych  przez 
podmioty udzielające tych świadczeń –  
4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

− pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,39 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, z wyjątkiem nie zbytych budynków 
byłych gospodarstw rolnych do których stosuje 
się stawkę 1,50 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

− od budowli – 2 % ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

OPRACOWANIE: E. WALITÓW 

 

POWSTAŁ REFERAT OŚWIATY W UG  

Od 01.01.2020r. w Urzędzie Gminy funkcjonuje 
Referat Oświaty, który zapewnia wspólną obsługę 
administracyjną, finansową i organizacyjną 
placówkom oświatowym, dla których Gmina 
Potęgowo jest organem prowadzącym.  

Nadal poszukujemy pracownika do referatu – 
więcej szczegółów w ogłoszeniu:  

https://bip.potegowo.pl/a,21733,ogloszenie-o-v-
naborze-kandydatow-na-stanowisko-ds-
ksiegowosci-i-plac-w-referacie-oswiaty.html 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

W lutym 2020r. rusza rekrutacja do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na 
rok szkolny 2020/2021 – szczegóły znajdują się na 
stronie: 

http://potegowo.pl/pl/strona/rekrutacja-202021-
formularze 

WOLNE MIEJSCA W ŻŁOBKU 

Żłobek „Mały Miś” w Potęgowie dysponuje wolnymi 
miejscami – kontakt telefoniczny do pani Agnieszki 
Kaczkowskiej 728 486 451 

OPRACOWANIE:  A. BASARAB  

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

W miesiącu lutym będą przyjmowane wnioski o 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej zakupionego w okresie od  1 sierpnia 2019r. 
do 31 stycznia 2020 r. należy składać w terminie od 
1 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku 
wynosi: 100,00 zł *  ilość ha użytków rolnych oraz 
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 
sposób określony we wniosku w terminie 1-30 
kwietnia 2020r. 

OPRACOWANIE: M. MACHNIKOWSKA 

JAK UZUPEŁNIĆ NUMER KONTA NA 
BIAŁEJ LIŚCIE VAT?  

Wielu przedsiębiorców nie znajduje na tej liście 
rachunku swojej firmy, choć używa go w działalności 
gospodarczej.  

Przypomnijmy, że do tzw. białej listy podatników 
VAT zostały zaimportowane numery rachunków 
firmowych będące w bazach danych KAS. I dotyczyło 
to tylko kont rozliczeniowych zakładanych na firmę, 
a już nie ROR-ów, które pierwotnie były kontami 
osób prywatnych, dopiero w późniejszym czasie 

http://www.potegowo.pl/
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przeznaczanymi do celów zakładanej działalności 
gospodarczej. 

Jeśli więc przedsiębiorca posiada rachunek firmowy, 
którego nie znalazł w wykazie podatników VAT i 
chciałby go uzupełnić, powinien: 

• zaktualizować wpis w CEIDG, wpisując numer 
firmowego rachunku rozliczeniowego przy 
wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG, 

• poinformować urząd skarbowy (właściwy ze 
względu na siedzibę spółki) na odpowiednim 
formularzu NIP: 

a. NIP-8 (podmiot wpisany do KRS), 
b. NIP-2 (np. spółka cywilna), 
c. NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca 

rejestracji w CEiDG). 

OPRACOWANIE: A. MOCZULSKA 

KONCESJA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

Opłata za uzyskanie zezwolenia (koncesja na 
sprzedaż alkoholu) w detalu to nie jedyny koszt, jaki 
musi ponieść przedsiębiorca zamierzający 
zajmować się tego rodzaju handlem. Poza tym 
konieczne jest bowiem, coroczne opłacanie składki 
za sprzedaż alkoholu. Jest ona rozbita na trzy części: 

• pierwsza płatna do 31 stycznia, 
• druga - do 31 maja , 
• trzecia - do 30 września danego roku. 

Wysokość wspomnianej opłaty zależy od obrotów 
sprzedaży alkoholu. I tak jeżeli obrót w ubiegłym 
roku przekroczył: 

 37500 zł dla napojów alkoholowych o 
zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, 
wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4 
proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim, 

 37500 zł dla napojów alkoholowych o 
zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z 
wyjątkiem piwa), wówczas w kolejnym roku 
omawiana opłata przyjmie wartość 1,4 proc. 
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w 
roku poprzednim, 

 77000 zł dla napojów alkoholowych o 
zawartości powyżej 18 proc. alkoholu, 

wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 2,7 
proc. ogólnej sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim. 

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych i  prowadzą 
sprzedaż alkoholu w palcówkach handlowych oraz 
placówka gastronomicznych,  mieli obowiązek 
również złożyć pisemne oświadczenie o wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych do dnia 31 
stycznia 2020r. 

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 
alkoholu na terenie Gminy Potęgowo,  wywiązali się 
z obowiązku złożenia oświadczenia w ustawowym 
terminie, jak i wnieśli terminowo należność.  

Na terenie Gminy Potęgowo obecnie funkcjonują 4 
punkty gastronomiczne oraz 25 punktów 
handlowych. Z dniem 31.12.2019 roku doszło do 
likwidacji 1 punktu sprzedaży na  terenie Gminy 
Potęgowo. 

OPRACOWANIE: A. MOCZULSKA 

ZMIANA CEN ZA CIEPŁO DOSTARCZANE Z 
GMINNEJ SIECI CIEPŁOWICZEJ  

W związku z przepisami ustawy Prawo Energetyczne 
nowe ceny i stawki opłat mogą być wprowadzone 
do stosowania po upływie od 14 do 45 dni od dnia 
zatwierdzenia nowej Taryfy. Na mocy uchwały Nr 
XLVIII/353/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie 
powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Potęgowo, 
organem właściwym do postanawiania o 
wprowadzeniu „Taryfy na dostawę ciepła” jest Wójt 
Gminy Potęgowo.  

W styczniu br. dokonano analizy funkcjonowania 
nowego systemu ciepłowniczego zasilanego z 
biogazowni NEW Darżyno pod kątem 
technologicznym i ekonomicznym. Na podstawie 
comiesięcznych odczytów urządzeń pomiarowych 
zlokalizowanych w węzłach ciepłowniczych  
u Odbiorców oraz odczytów ciepłomierza w 
biogazowni, został wyliczony współczynnik 
wielkości sprzedaży ciepła Odbiorcom końcowym 
do ilości ciepła zakupionego od wytwórcy. 
Współczynnik ten obrazuje poziom sprawności 
systemu w okresie od uruchomienia, tj. 
15.05.2019r. do dnia 31.12.2019r. i wynosi 66,6%. 

http://www.potegowo.pl/
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W analizowanym okresie aby dostarczyć 
mieszkańcowi 1 GJ energii cieplnej, należało zakupić 
od wytwórcy 1,5 GJ energii. Różnicę stanowi ciepło 
zużyte na utrzymanie temperatury wody krążącej w 
sieci oraz uzupełniania zładu wodnego.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono 
ceny i stawki opłat na poziomie niższym niż 
obowiązujące – opłata stała za moc zamówioną - 
zmniejszenie o 20%, opłata zmienna za GJ energii 
cieplnej – zmniejszenie o 10 %. 

Na mocy Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy 
Potęgowo z dnia 16.01.2020r. „W sprawie ustalenia 
taryf na dostawę ciepła z gminnej sieci ciepłowniczej 
w miejscowości Potęgowo”, nowe stawki opłat 
wejdą w życie z dniem 01.02.2020r. Do dnia 
31.01.2019r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą 
stosowane ceny ustalone Zarządzeniem Nr 27/2019 
Wójta Gminy Potęgowo z dnia 01.02.2019r.  

Ceny ciepła obowiązujące od dnia 01 lutego 2020r.: 

Rodzaj 
opłaty 

netto VAT brutto 

Opłata za 
zamówioną 

moc 
cieplną 

[zł/MW/m-
c] 

12.862,41 2.958,35 15.820,76 

Opłata za 
ciepło na 
cele c.o. 
[zł/GJ] 

44,31 10,19 54,50 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie 
przedsiębiorstwa, które są podstawą dla 
wystawienia faktury za zakupione ciepło (np. przez 
spółdzielnię, czy wspólnotę mieszkaniową) nie są 
automatycznie stosowane w rozliczeniach z 
mieszkańcami. Zarządcy budynków określają 
metodę podziału kosztów ciepła na poszczególne 
lokale w wewnętrznym regulaminie rozliczania 
ciepła. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w 
doborze metody przypisania udziału 
poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu 
ciepła. I tak np. opłata stała za moc zamówioną 
naliczana jest Odbiorcy w MW, natomiast bardzo 

często zarządcy nieruchomości w rozliczeniu z 
poszczególnymi lokatorami dzielą tę opłatę na m2 
powierzchni lokalu oraz części wspólnej. Również 
cena za podgrzanie m3 ciepłej wody nie jest obecnie 
określana przez dostawcę ciepła, tylko wynika z 
przyjętego współczynnika podgrzania ciepłej wody 
określonego w wewnętrznym regulaminie 
rozliczania ciepła w SM lub WM.  

ELWIRA SZEWCZYK – DYREKTOR ZUP 
POTĘGOWO  

NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTANIE 
SWOICH DANYCH OSOBOWYCH CZYLI 
KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI  

W sytuacji wykorzystania naszych danych 
osobowych w nieuprawniony sposób  (np. 
zaciągnięcia na nasze dane kredytu, pożyczki lub 
podpisania umowy z operatorem 
telekomunikacyjnym) może dojść do tzw. kradzieży 
tożsamości. 

Z chwilą powzięcia podejrzeń kradzieży naszej 
tożsamości niezwłocznie powiadamia się o tym 
policję lub inny organ ścigania. Następnie fakt 
nieuprawnionego wykorzystania danych 
osobowych zgłasza się osobiście w dowolnym 
urzędzie gminy lub elektronicznie (np. za pomocą 
profilu zaufanego).  

Zgłoszenie kradzieży tożsamości kierowane do 
urzędu gminy polega na złożeniu stosownego 
formularza wraz z potwierdzeniem o 
zawiadomieniu kradzieży tożsamości 
prokuratury/policji  

bądź decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych stwierdzającą naruszenie naszych 
danych osobowych. 

Po otrzymaniu ww. dokumentów urzędnik od razu 
unieważni dowód osobisty. 

Usługa zgłoszenia kradzieży tożsamości jest 
bezpłatna. 

Po zgłoszeniu kradzieży tożsamości w urzędzie 
gminy należy złożyć wniosek o wydanie nowego 
dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy – 
osobiście lub przez Internet. 

http://www.potegowo.pl/
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 OPRACOWANIE: M.KOZAK 

NOWE UCHWAŁY DOT. PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

W dniu 24 stycznia 2020 roku Rada Gminy 
Potęgowo podjęła 2 uchwały dotyczące planowania 
przestrzennego: 

• dla terenów zlokalizowanych przy granicy 
obrębów Poganice i Żochowo w rejonie drogi 
DK6, 

• dla fragmentów obrębów Karżnica, Nowa 
Dąbrowa, Wieliszewo i Malczkówko. 

Podjęcie tych uchwał to kontynuacja działań 
podjętych przez gminę związanych z ograniczeniami 
spowodowanymi strefami oddziaływania 
elektrowni wiatrowych. Zgodnie z ustawą o 
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
zmianie uległy zasady wyznaczania stref 
oddziaływania elektrowni wiatrowych. W wyniku 
tego, obszary położone  w strefie, pozbawione są 
możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz 
zabudowy mieszanej z funkcją mieszkaniową w 
procedurze wydania decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego umożliwi 
realizację zabudowy mieszkaniowej w strefie 
oddziaływania elektrowni wiatrowej. 

OPRACOWANIE:  E. BEDNARSKA  

TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z 
PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 
1189G W GRĄBKOWIE (KOLONIA POD 
DARŻYNKIEM) 

Przebudową objęty jest odcinek drogi do 2km od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1188G w 
Grąbkowie w kierunku Kolonii pod Darżynkiem. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z 
betonu cementowego wraz z obustronnymi 
poboczami z kruszywa łamanego. Po wykonaniu I 
etapu robót w listopadzie 2019r. rozpoczęto II etap 
prac. Termin wykonania robót został przedłużony 
do dnia 31 maja 2020r., a środki finansowe na 
wykonanie zadania zostały zabezpieczone jako 
wydatki niewygasające z upływem roku 
budżetowego.  

Zadanie wykonuje firma: Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek 
z/s w Słupsku.   

Dla przypomnienia cała wartość inwestycji 
wynikająca z umowy to 1.000.000 złotych – 
w podziale na jednostki finansujące: Gmina 
Potęgowo – do 500.000 zł, Powiat Słupski –  do 
500.000 zł  

Wykonawca deklaruje, że zadanie chce wykonać i 
zakończyć wczesną wiosną, jednak wszystko 
uzależnione jest od warunków pogodowych.  Do 
czasu całkowitego zakończenia prac mogą zdarzać 
się czasowe utrudnienia w organizacji ruchu.  

OPRACOWANIE: ELŻBIETA KONOPA  

XIX SESJA RADY GMINY POTĘGOWO 

W dniu 24 stycznia 2020 odbyła się XIX sesja Rady 
Gminy Potęgowo. Po otwarciu sesji przez 
Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara 
Zientarskiego, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin 
przedstawił informację z działalności 
międzysesyjnej.  Wójt przedstawił zebranym 
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Potęgowie Pawła Kamińskiego, który funkcję tę 
sprawuje od dnia 1 stycznia 2020 r.  

 

Przedstawiono również: 
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- Sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Potęgowo – Kierownik Referatu Oświaty 
Anna Basarab; 

- Sprawozdania komisji Rady Gminy Potęgowo z 
działalności w 2019 roku: 

Komisja Spraw Społecznych  -Przewodnicząca 
Teresa Mazur 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 
Rolnictwa – z-ca Przewodniczącego Renata Szmajda 

Komisja Skarg i Wniosków – Przewodnicząca  Anetta 
Słomińska 

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Bogusław 
Czerwiński; 

-Informację na temat funkcjonowania ciepłociągu 
oraz zmian cen za ciepło dostarczane z gminnej sieci 
ciepłowniczej na niższe – Dyrektor Zakładu Usług 
Publicznych w Potęgowie Elwira Szewczyk. 

Podjęto następujące uchwały:  

1) w sprawie ustalenia: planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem 
w 2020 roku. 

2) w sprawie zatwierdzenia planu działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie na 2020 
rok. 

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy 
granicy obrębów Poganice i Żochowo, w rejonie 
drogi DK6, w gminie Potęgowo. 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębów Karżnica, 
Nowa Dąbrowa, Wieliszewo i Malczkówko w gminie 
Potęgowo.  

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 
2020 rok. 

6) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020-2036. 

Na zakończenie zgłoszono wnioski i informacje.  

OPRACOWANIE: K.  KOZIOŁ  

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA ZAJĘCIE 
PASA DROGOWEGO I UMIESZCZENIE 
URZĄDZEŃ W DROGACH GMINNYCH  

W dniu 25 października 2019r. weszła w życie 
ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.  

Zgodnie z tą ustawą zmianie uległy przepisy ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. 
U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.), w szczególności zaś 
ustawa ustaliła nowe brzmienie przepisu art. 40 ust. 
8. Zmiana tego przepisu polegała na zmniejszeniu 
wysokości pobieranych opłat dla urządzeń i 
obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Wobec powyższego Uchwałą Nr XVIII/160/2019 
Rady Gminy Potęgowo z dnia 30  grudnia 2019r. w 
sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych położonych na terenie 
Gminy Potęgowo wprowadzono nowe stawki dla 
obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej, ale także zaktualizowano 
pozostałe stawki za zajęcie pasa drogowego i 
umieszczenie urządzeń w drodze gminnej.  

W projekcie uchwały Wójt Gminy Potęgowo 
zaproponował obniżenie stawek za umieszczenie 
urządzeń w drodze również dla urządzeń 
infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i 
ciepłowniczej do kwoty 10zł/1m2.  

Poprzednio stawka dla urządzeń wod-kan była 3-
krotnie wyższa. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 
w/w stawki opłat.  Nowe stawki opłat obowiązują 
od dnia 23 stycznia 2020r.  

OPRACOWANIE: ELŻBIETA KONOPA  
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AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH - 
TRWA REKRUTACJA 

 

Projekt  współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 
Kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „AKADEMIA 
KOMPETENCJI CYFROWYCH  
DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW 
POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, 
PODLASKIEGO”.  

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY POTĘGOWO 
NA BEZPŁATNE SZKOLENIA.  

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? W jaki 
sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak i 
gdzie w Internecie bezpiecznie szukać filmów, 
spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i 
innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak 
wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości 
zgodnie z prawem? Jak skutecznie korzystać z 
portali społecznościowych (YouTube, Facebook, 
Twitter, Instagram itp.) w swojej codziennej pracy i 
w życiu prywatnym? Jak zakładać i prowadzić 
własną stronę internetową lub bloga? Jak założyć i 
skutecznie prowadzić własny biznes? Na te i inne 
pytania odpowiemy podczas szkoleń. Nie zwlekaj i 
zapisz się już dziś! 

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych 
szkoleń informatycznych dla mieszkańców Gminy 
Potęgowo powyżej 25 r. ż., w tym również 
emerytów i osób aktywnych zawodowo. Szkolenia 
mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w 
zakresie umiejętności informatycznych, 
komunikacyjnych, korzystania z usług publicznych, 
czyli - jak wykorzystać zasoby Internetu, aby 
podnieść skuteczność jego działania w codziennym 
życiu. 

Gmina Potęgowo stawiając na rozwój i edukację 
mieszkańców zaplanowała szkolenia o tematyce:   

Rodzic w Internecie 
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie 
„Rodzic w Internecie” przeznaczone jest dla 
rodziców chcących chronić swoje dzieci przed 
realnymi zagrożeniami, które wiążą się z 
korzystaniem z Internetu. W specjalnym kursie 
poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości 
mogą wziąć udział również opiekunowie, 
nauczyciele, dziadkowie. 

Moje finanse i transakcje w sieci 
Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” 
przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się 
załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, 
finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. 

Kultura w sieci 
Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla 
osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie  
w Internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, 
książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści 
dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać 
je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z 
prawem. 

Działam w sieciach społecznościowych 
Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” 
przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się 
skutecznie korzystać z portali społecznościowych 
(takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i 
in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. 

Tworzę własną stronę internetową (blog) 
Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową 
(blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą 
nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę 
internetową lub bloga. 

Mój biznes w sieci 
Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest 
dla osób prowadzących działalność gospodarczą, 
albo przygotowujących się do otwarcia własnego 
biznesu. 

Rolnik w sieci 
Na szkoleniu rolnicy dowiedzą się - gdzie i jakie 
przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą 
znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak 
regulować swoje rachunki bez konieczności 
odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. 
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Organizator zapewnia uczestnikom pakiet 
bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych 
pomocy dydaktycznych do zajęć, pracę na 
komputerach przenośnych oraz catering kawowy. 

Szczegółowe informacje o szkoleniach można 
uzyskać od poniedziałku do piątku: 

•    w Urzędzie Gminy Potęgowo ul. Kościuszki 5, 76-
230 Potęgowo, pod numerem tel. 59 845 49 97, 
bądź osobiście w pok. 30 w godzinach: 

poniedziałek            od 7.30 do 16.30 

wtorek - czwartek  od 7.30 do 15.30 

piątek                       od 7.30 do 14.30 

•    u instruktorek szkoleń tj. Pani Moniki Pokultinis, 
Pani Beaty Cyrny, Pani Iwony Górskiej 
(nauczycielek SP w Łupawie). 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie 
Gminy Potęgowo pok. 30, w Sekretariacie Szkoły 
Podstawowej w Łupawie oraz w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Potęgowie. 

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom zdobędziesz 
umiejętności, które ułatwią Ci funkcjonowanie w 
cyfrowej rzeczywistości. Serdecznie zapraszamy!  

 

ZMIANY W ŚRODOWISKOWYM DOMU 
SAMOPOMOCY 

Od 1 stycznia 2020 roku Środowiskowy Dom 
Samopomocy wyodrębnił się ze struktur Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie i 
rozpoczął działalność w formie jednostki 
budżetowej Gminy Potęgowo.  

W drodze otwartego konkursu został wyłoniony 
kierownik ŚDS - Pan Paweł Kamiński.  

 

W nowym roku uczestnicy będą mieli możliwość 
uczestniczenia w treningach w ramach pracowni 
rękodzielniczej, multimedialnej, stolarskiej i 
kulinarnej. Uczestnicy mają również możliwość 
korzystania m.in. z zajęć logopedycznych czy 
spotkań z psychologiem, jak również z wizyt w 
miejscowej poradni rehabilitacyjnej. Wszystkie 
prowadzone formy zajęć  ukierunkowane są na 
rozwój osobisty oraz zwiększenie poziomu 
samodzielności w życiu codziennym.    

W grudniu Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy mieli okazję dwa razy brać udział w 
spotkaniach integracyjnych organizowanych w 
Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie. Pierwsza 
uroczystość to Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych, natomiast druga to Gminna 
Wigilia Seniorów. W ramach zajęć teatralnych 
uczestnicy przygotowali specjalne występy 
artystyczne, które umiliły wspólnie spędzone 
chwile. Takie wydarzenia integrują ze środowiskiem 
lokalnym i uczą nawiązywania nowych znajomości. 
Ukazują istotną rolę aktywnego funkcjonowania w 
społeczeństwie.  

OPRACOWANIE: SANDRA BRZEZICKA  
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SPOTKANIE W RAMACH POMOCY 
ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 

W  dniu 07.12.2019r. w Runowie odbyły się 
“Warsztaty św. Mikołaja” w ramach działań 
towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 . 

Rodzicom wraz z dziećmi zapewniono transport , 
poczęstunek oraz wyśmienitą zabawę podczas 
przygotowywania ozdób świątecznych. Mikołaj i 
skrzaty udzielały szczegółowych instrukcji jak 
wykonać najpiękniejszą ozdobę. Świąteczny nastrój  
zapewniła choinka i ogień w kominku. 

 

 

OPRACOWANIE: ALICJA GANO 
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