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OŚWIATA  

Egzamin ósmoklasisty - W kwietniu zostanie 

przeprowadzony egzamin ósmoklasisty – 

harmonogram znajduje się na stronie 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/201908

06%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20ha

rmonogramie%20AKT_20190819.pdf 

Trwa rekrutacja do przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 

szkolny 2020/2021 – szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

http://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja

-do-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-

przedszkolnych-i-szk%C3%B3%C5%82-

podstawowych-na-rok-szkolny-0 

wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w 

poszczególnych placówkach oraz znajdują  się na 

stronie 

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

formularze 

SPORZĄDZIŁA:  A. BASARAB 

PODATEK CUKROWY I OPŁATA OD TZW ,, 

MAŁPEK” 

Słodkie napoje oraz tzw. małpki będą droższe. Sejm 

przegłosował projekt ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w związku z promocją prozdrowotnych 

wyborów konsumentów zwany potocznie ustawą 

"małpkową” To oznacza wyższe koszty dla 

producentów już od lipca 2020 roku. 

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie opłat od 

alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o 

objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów.  

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2020 roku. Tak 

krótki okres na dostosowanie się firm, 

producentów, sadowników do nowych regulacji 

sprawi, że niektórzy z nich będą musieli zniknąć z 

rynku lub ponieść straty. 

Zgodnie z projektem ustawy "przedsiębiorcy 

prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży na podstawie zezwolenia będą 

zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze 

sprzedażą napojów alkoholowych o objętości 

nieprzekraczającej 300 ml". 

Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu 

sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 

ml.  

Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml wódki 40-

proc., 2 zł od 200 ml wódki 40-proc. i 88 gr od 250 

ml wina 14-proc. 

Pieniądze z opłaty mają trafić w połowie do gmin i w 

połowie do NFZ na edukację, profilaktykę i 

świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień. 

SPORZĄDZIŁA: A. MOCZULSKA  

SPRZEDAŻ ALKOHOLU W 2019 ROKU  

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych i  prowadzą 

sprzedaż alkoholu w palcówkach handlowych oraz 

placówka gastronomicznych na terenie gminy 

Potęgowo,  złożyli pisemne oświadczenie o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019. 

Wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych 

wyniosła: 

A – napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 

piwa – 3 344 381, 56 PLN ( trzy miliony trzysta 

czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt 

jeden złotych 56/100 )  

B - napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu – 326 778,38 PLN ( trzysta dwadzieścia 

sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem 

złotych 38/100)  

C – napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – 

2 461 396,91PLN (dwa miliony czterysta 

sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 

sześć złotych 91/100) 

SPORZĄDZIŁA: A. MOCZULSKA  

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

W dniach 13-14.02020r. w  budynku Centrum 

Lekkoatletycznym w Słupsku przy Alei Antoniego 

Madalińskiego 4 została przeprowadzona 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf
http://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-i-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-na-rok-szkolny-0
http://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-i-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-na-rok-szkolny-0
http://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-i-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-na-rok-szkolny-0
http://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-i-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-na-rok-szkolny-0
http://potegowo.pl/pl/strona/rekrutacja-202021-formularze
http://potegowo.pl/pl/strona/rekrutacja-202021-formularze
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kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy 

Potęgowo.  

 

Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegali 

mężczyźni urodzeni w 2001 roku, osoby z roczników 

starszych, które z różnych przyczyn dotychczas nie 

stawiły się do kwalifikacji wojskowej  i nie miały 

ustalonej zdolności do czynnej służby wojskowej.  

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmowało 

stawienie się przed przedstawicielem wójta, 

powiatową komisją lekarską oraz przedstawicielem 

wojskowego komendanta uzupełnień. Powiatowa 

komisja lekarska ustalała zdolność do czynnej służby 

wojskowej osób podlegających stawieniu się do 

kwalifikacji wojskowej, poprzez przyznanie jednej z 

czterech kategorii zdrowia: A (zdolny), B (czasowo 

niezdolny do służby), D (niezdolny do służby w 

czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk 

służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby 

wojskowej), E (całkowicie niezdolny). 

Łącznie do stawienia się przed powiatową komisją 

lekarską wezwano 53 osoby, z czego 41 to osób z 

rocznika podstawowego (2001), 11 osób z 

roczników starszych oraz 1 ochotniczka, która 

przystąpi do kwalifikacji wojskowej 4 marca.  

Ostatecznie Komisja przebadała i ustaliła kategorie 

zdrowia dla 42 mężczyzn co stanowi 81 % ogólnie 

wezwanych. Przyznano 36 kat. "A", 3 kat. "D" i 3 kat. 

"E". Warto przypomnieć, że pozytywna weryfikacja 

nie oznacza już automatycznego poboru do wojska. 

Polska armia jest zawodowa, więc żeby być do niej 

przyjętym, trzeba zgłosić się na ochotnika. W innym 

przypadku poborowy zostanie przesunięty do 

rezerwy. 

SPORZĄDZIŁA: A. ROMANKÓW  

KONTROLA NAD DOWODEM OSOBISTYM   

Pozyskanie danych z cudzych dokumentów nie jest 

trudne. Nie chroniąc ich, umożliwiamy innym 

popełnienie przestępstwa. Jednymi z przykładów 

naszej codziennej nierozwagi mogącej skutkować 

użyciem dokumentu tożsamości na naszą szkodę 

jest: 

Utrata dowodu 

W momencie utraty dowodu osobistego 

(zagubienie, kradzież) pojawia się 

niebezpieczeństwo wykorzystania naszych danych, 

co przynieść może dla nas negatywne 

konsekwencje. Może to spowodować zaciągnięcie 

w naszym imieniu kredytu, pożyczki w instytucjach 

pozabankowych, zakupów na raty, wyrobienie 

fałszywych dokumentów, zawarcie jakiejkolwiek 

umowy przez Internet. 

Kopiowanie dowodu 

Kserowanie, skanowanie dowodu osobistego w 

urzędach, przez pracowników firm 

telekomunikacyjnych, energetycznych jest praktyką 

niezasadną i niezgodną z prawem. Na takie praktyki 

powinniśmy obecnie patrzeć przez pryzmat 

kradzieży tożsamości. Tylko banki – na mocy prawa 

bankowego – są uprawnione do kserowania naszych 

dowodów tożsamości. Nielegalne jest też 

kserowanie dokumentów tożsamości, nawet jeśli 

podpisujemy zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

Pozostawienie dowodu „pod zastaw” 

Żądanie zastawu w postaci dowodu osobistego jest 

niezgodne z ustawą o dowodach osobistych i 

stanowi wykroczenie. Pamiętajmy, że ten, kto od 

nas żąda takiego zastawu (np. wypożyczalnie 

sprzętu sportowego, siłownie, kręgielnie, kluby 

fitness, hotele itp.) łamie prawo, a my lekkomyślnie 

narażamy się na poważne problemy. Jeżeli już 

musimy przekazać informacje, które są zawarte w 

dowodzie osobistym, to zadbajmy o to, by spisano 

je przy nas.  

SPORZĄDZIŁA: M. KOZAK  
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CO TO JEST ŚWIADCZENIE 

RODZICIELSKIE? 

Świadczenia rodzicielskie (tzw. kosiniakowe) to 

wsparcie finansowe dla osób, które w okresie 

sprawowania opieki nad dzieckiem nie posiadają 

prawa do zasiłku macierzyńskiego. 

 Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie? 

1. matce lub ojcu dziecka;  

2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku 

objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 

7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzje o odroczeniu 

obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku 

życia;  

3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 

opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku 

życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 

niepodjęcie decyzje o odroczeniu obowiązku 

szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;  

4. osobie, która przysposobiła dziecko, w 

przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzje o 

odroczeniu obowiązku szkolnego - do 

ukończenia 10 roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka 

w przypadku: 

• śmierci matki;  

• porzucenia dziecka przez matkę;  

• skrócenia na wniosek matki dziecka okresu 

pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia za okres 

ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres 

urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez 

nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za 

okres co najmniej 14 tygodni od dnia 

urodzenia dziecka.  

Ile wynosi i na jaki okres przysługuje świadczenie 

rodzicielskie? 

* Świadczenie to przysługuje w wysokości 1000zł 

miesięcznie. 

Przyznawane jest na okres: 

• 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego 

dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia 

opieką jednego dziecka;  

• 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga 

dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;  

• 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga 

dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;  

• 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga 

dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

czworga dzieci lub objęcia opieką czworga 

dzieci;  

• 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga 

dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

pięciorga dzieci lub objęcia opieką pięciorga 

dzieci.  

* Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: 

• porodu;  

• objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do 

ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto 

decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 

nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku 

życia;  

• przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do 

ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w 

przypadku dziecka, wobec którego podjęto 

decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 

nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku 

życia;  

UWAGA! W razie urodzenia dziecka przez kobietę 

pobierającą zasiłek dla bezrobotnych: 

• w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1482 ze zm.),  

• lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu 

• lub w okresie przedłużenia zasiłku dla 

bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 

tej ustawy,  

• świadczenie rodzicielskie przysługuje 

jednemu z rodziców w wysokości różnicy 

między kwotą świadczenia rodzicielskiego 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku 

dla bezrobotnych pomniejszonego o 

zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli: 

• co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, 

o której mowa w pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek 

macierzyński lub uposażenie za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 

rodzicielskiego;  

• dziecko zostało umieszczone w pieczy 

zastępczej - w przypadku osób wymienionych w 

pkt 1 i 4;  

• osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie 

lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie 

nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania 

osobistej opieki na dzieckiem, w tym w związku 

z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy 

zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie 

tej opieki;  

• w związku z wychowywaniem tego samego 

dziecka lub w związku z opieką nad tym samym 

dzieckiem jest już ustalone prawo do 

świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku 

rodzinnego, o którym mowa w art. 10, 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o 

którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 

2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów;  

• osobom, o których mowa w pkt 1, przysługuje 

za granicą świadczenie o podobnym 

charakterze do świadczenia rodzicielskiego, 

chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 

umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej.  

W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Potęgowie  zostały wypłacone  

świadczenia rodzicielskie na 54 dzieci. Łączna kwota 

świadczeń  wyniosła  271 788,60 zł. 

OPRACOWAŁA: JAGODA PODLEWSKA 

 

X SESJA RADY GMINY POTĘGOWO.  

W dniu 27 lutego 2020r.  odbyła się X sesja Rady 

Gminy Potęgowo.  

Po przywitaniu zebranych przez Przewodniczącego 

Rady Gminy Waldemara Zientarskiego, Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin przedstawił relację z 

działalności międzysesyjnej.  

 

Podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia 

partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu 

pn. „Społeczni do Potęgi” w ramach Działania 6.2 

Usługi społeczne, poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług 

Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

2) w sprawie  podjęcia współdziałania i utworzenia 

partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu 

pn. „Srebrna Sieć II” w ramach Działania 6.2 Usługi 

społeczne, poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług 

Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

3) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Potęgowo. 

4) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z 

terenu Gminy Potęgowo i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych 

od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia 

usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

http://www.potegowo.pl/
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5) w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej. 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy 

Potęgowo. 

7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Potęgowo. 

8) w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia 

rzeczowego „Potęgowska wyprawka”. 

9) w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potęgowo. 

10) w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

11) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2020 rok. 

12) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020 – 2036. 

13) w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa w uchwale Rady Gminy Potęgowo Nr 

XVI/147/2019 z dnia 26.11.2019r.w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w 

obrębie Darżyno, Gmina Potęgowo.  

 

W związku z wejściem z dniem 6 września 2019 r. 

nowych przepisów dotyczących gospodarki 

odpadami, musimy dostosować nasze gminne 

uchwały do nowych  regulacji. Najważniejsze zmiany 

dotyczą częstotliwości wywozu odpadów 

zmieszanych i bioodpadów, rozliczenia za odbierane 

odpady od ich tonażu, obowiązkowa stanie się 

segregacja i poszerzona będzie lista odpadów 

przyjmowanych w PSZOK. Już niebawem planowane 

jest ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów, nowa 

umowa będzie obowiązywała od 01.07.2020. 

Niestety, w związku z powyższymi zmianami opłaty 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów mogą 

wzrosnąć. 

Dobra wiadomość dla przyszłych rodziców: radni 

jednogłośnie przyjęli uchwałę o wprowadzeniu 

jednorazowego wsparcia rzeczowego pn. 

„Potęgowska wyprawka”,  z tytułu urodzenia się 

dziecka. Będzie to wsparcie rzeczowe o wartości 200 

zł dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy 

Potęgowo. Wsparcie to będzie formą powitania 

nowego mieszkańca naszej Gminy i będzie 

finansowane ze środków własnych Gminy 

Potęgowo.  

Na podstawie przyjętych zmian w budżecie do 

realizacji wchodzą trzy nowe zadania: 

• rozbudowa sieci wodociągowej w Łupawie 

(wraz montażem 2 hydrantów) – 

dokumentacja projektowa 

• budowa sieci wodociągowej w Potęgowie „Za 

torami” – dokumentacja projektowa 

• budowa przedszkola i żłobka w Potęgowie – 

koncepcja wraz z programem funkcjonalno-

użytkowym. 

Na zakończenie tradycyjnie nastąpił czas na 

zgłaszanie wonnych wniosków i informacji.  

Szczegóły niebawem w protokole z sesji.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

EBOK W USŁUGACH WODOCIĄGOWO -

KANALIZACYJNYCH - WIELE KORZYŚCI W 

JEDNYM MIEJSCU 

W trosce o komfort Odbiorców oraz  sprawniejszą 

organizację pracy, od dnia 01.04.2020r. Zakład 

Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie wprowadza 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – eBOK. Jest to 

to platforma internetowa, za pośrednictwem której 

Odbiorca usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

świadczonych przez Zakład Usług Publicznych Z.B.  

w Potęgowie w prosty i szybki sposób może 

kontaktować się z dostawcą usług oraz pozyskać 

informacje na temat szczegółowych rozliczeń za 
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usługę dostawy wody i odbioru ścieków. Platforma 

zapewnia szybki dostęp do informacji 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu.   

W ramach usługi zarejestrowany Odbiorca posiadać 

będzie bezpłatny dostęp do informacji  

na temat zawartych umów, salda rozliczeń, faktur, 

możliwości monitorowania odczytów wodomierzy, 

podania aktualnego odczytu wodomierza oraz 

aktualizacji swoich danych teleadresowych. 

Odbiorcy usług którzy wyrażą chęć korzystania z 

eBOK-a, otrzymają na podany przez siebie adres e-

mail login i hasło początkowe. Dla każdego z 

Odbiorców zostanie wygenerowany odrębny, 

indywidualny numer rachunku bankowego w Banku 

Spółdzielczym w Ustce, który będzie uwidoczniony 

na fakturach wystawianych od miesiąca kwietnia br. 

Każdy dokument płatniczy będzie można otworzyć, 

wydrukować a także zapłacić poprzez 

przekierowanie na stronę banku klienta.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad 

uzyskiwania dostępu oraz funkcjonowania 

platformy eBOK, dostępne będą na stronie 

internetowej Zakładu Usług Publicznych Z.B. w 

Potęgowie oraz w siedzibie Zakładu. Zapraszamy do 

korzystania z usługi! 

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

KOLEJNY ODBIÓR CZĘŚCIOWY SIECI 

CIEPŁOWNICZEJ W POTĘGOWIE  

W dniu 24 lutego 2020 odbył się kolejny odbiór 

częściowy zadania Budowa sieci ciepłowniczej w 

miejscowości Potęgowo. Wartość odebranych w tej 

części robót wynosi 1.070.435,50 zł. Wykonana jest 

już prawie cała sieć. W miesiącu lutym uruchomiono 

zasilanie z nowego źródła w Przedszkolu oraz 

Urzędzie Gminy. Wykonane są też węzły w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 

Gminnym Centrum Kultury, tam uruchomienie 

dostawy z nowego źródła nastąpi w marcu. 

Pozostały do wykonania jeszcze prace 

wykończeniowe, jak np. uzupełnienie asfaltu na ul. 

Pocztowej.  Roboty są wykonywane ze znacznym 

wyprzedzeniem w stosunku do terminu 

zakładanego w umowie, tj. czerwca 2020.  

Przypominamy, iż Wykonawcą robót jest wyłonione 

w przetargu Konsorcjum „Potęgowo 2017” 

składające się z 4 firm, lider konsorcjum – Infracorr 

Sp. z o.o. z Gdańska. Aktualnie prace budowlane 

wykonuje jeden z członków konsorcjum - BMB 

Santech Sp. z o.o. z Gdańska, Nadzór inwestorski 

sprawowany jest przez Przemysława Marszał-

kowskiego, prowadzącego Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjne ALFA z Banina. Nadzór autorski 

sprawowany jest przez wykonawcę dokumentacji 

projektowej Kazimierza Kurkow-skiego, Technika 

Sanitarna z Grudziądza.  

 

Całkowity koszt zadania 8.431.507,29 zł (w tym: 

Gminy Potęgowo 7.335.085,29 zł, partnera -  

Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno Sp. z 

o.o. 1.096.422,00 zł). Gmina pozyskała na ten cel 

dofinansowanie w wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  
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KONFERENCJA „CZYSTE POWIETRZE OD 

ŹRÓDŁA DO ODBIORCY – WYTWARZANIE 

I WYKORZYSTANIE ENERGII”  

25 lutego 2020 r Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin oraz inspektor ds. utrzymania czystości i 

porządku oraz gospodarki odpadami Ewa Ososińska 

wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez 

Związek Gmin Pomorskich i Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku. Konferencja odbyła się w Jeziornej 

Osadzie w Gnojewie, gmina Miłoradz.  

 

Spotkanie miało na celu podsumowanie osiągnięć z 

zakresu zastosowania do ogrzewania domostw 

ciepła odpadowego, czyli biogazu na Pomorzu. 

Wójt Dawid Litwin opowiedział o eko – 

energetycznej rewolucji w Gminie Potęgowo. 

Przedstawił prezentację na temat inwestycji, jaką 

jest „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami 

cieplnymi w Gminie Potęgowo” oraz innych 

rozwiązania związanych z odnawialnymi źródłami 

energii, które zostały wprowadzone na terenie 

gminy. 

 

 

Prezentacja spotkała się z bardzo dużym 

zainteresowaniem. 

SPORZĄDZIŁA: EWA OSOSIŃSKA  

 

SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE 

W dniach 18.02.2020r. oraz  19.02.2020r. w ramach 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii  na rok 2020, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Potęgowie zorganizowała widowiska teatralne  o 

tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży  z 

naszych szkół. Aktorzy z Teatru Kurtyna wystawili  

spektakle  

 

pt. „Miś Niegrzeczniś”, „Wygrać siebie” oraz „Super 

Prank” .  Przedstawienia odbyły się  w Szkole 

Podstawowej w  Skórowie, w Szkole Podstawowej w 

Łupawie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury .  

PRZYGOTOWAŁA: M. SZEWCZYK  
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