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ZAMKNIĘTY URZĄD GMINY I POZOSTAŁE 
JEDNOSTKI  

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Wójt 
Gminy Potęgowo podjął decyzję o zamknięciu dla 
interesantów Urzędu Gminy oraz jednostek 
podległych od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 
odwołania. Sprawy niecierpiące zwłoki będą 
konsultowane telefonicznie. 

• Urząd Gminy Potęgowo, Sekretariat - nr tel. 59 
811 50 72 - numery wew: http://bit.ly/numery-
UGP 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - nr tel. 59 
811 51 14 

• Zakład Usług Publicznych - nr tel. 59 811 50 73 
• Gminy Ośrodek Kultury - nr tel. 59 848 42 50 
• Gminna Biblioteka Publiczna - nr tel. 59 811 56 

99 
• Środowiskowy Dom Samopomocy - nr tel. 723 

206 201 

Zmiana sposobu funkcjonowania Urzędu oraz 
jednostek nie oznacza, że pracownicy nie będą 
wykonywali swoich obowiązków. Kadra będzie 
pracowała normalnie. Pracownicy będą wykonywali 
wszystkie obowiązki, łącznie z realizacją spraw 
mieszkańców – tylko bez bezpośredniego kontaktu. 

Podatki, opłaty winny być wnoszone w formie 
bezgotówkowej – przelewem lub przekazem 
pocztowym w formie bezgotówkowej. Kasa urzędu 
od poniedziałku 16.03.2020r. będzie nieczynna. Na 
dzień dzisiejszy istnieje możliwość zapłaty bez 
dodatkowych opłat bezpośrednio w Banku 
Spółdzielczym w Potęgowie, numer głównego 
rachunku bankowego gminy: BS Ustka 11 9315 0004 
0010 8184 2000 0010. Wpłaty z tytułu opłat za 
odbiór odpadów komunalnych można dokonywać 
za pośrednictwem bankowości internetowej, na 
wskazane w dokumentach indywidualne konta 
bankowe. Jeżeli taki numer konta nie jest Państwu 
znany, prosimy o kontakt telefoniczny 59 841 69 43 
lub 59 845 49 94 

Swoje obowiązki zdalnie realizować będą także 
Pracownicy Zakładu Usług Publicznych w 
Potęgowie. Sprawy z zakresu zaopatrzenia w wodę, 
odbioru ścieków oraz czynności związane z 
pochówkiem na cmentarzach komunalnych - Pan 

Wojciech Kostuchowski 602 742 143. Sprawy 
związane z wydawaniem warunków technicznych 
przyłączenia do sieci wod-kan, zaopatrzenie w 
ciepło, drogi gminne – Pan Jarosław Dąbrowski 604 
141 522. Opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie itp. 
winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – 
przelewem lub przekazem pocztowym w formie 
bezgotówkowej. Kasa od poniedziałku 16.03.2020 r. 
będzie nieczynna. Numer rachunku bankowego - BS 
Ustka 85 9315 0004 0010 8243 2000 0010 

Prosimy śledzić stronę gminy pod adresem 
www.potegowo.pl na której będą publikowane 
kolejne komunikaty. 

STAN EPIDEMII W POLSCE 

Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce 
obowiązuje stan epidemii, który daje organom 
państwowym nowe uprawnienia. 

Stan epidemii związany jest z wprowadzeniem 
surowszych przepisów niż te wynikające ze stanu 
zagrożenia epidemicznego. Wprowadzenie  go 
umożliwia ministrowi zdrowia na terenie Polski, a 
wojewodom na terenie poszczególnych 
województw wyznaczanie roli personelowi 
medycznemu, ale i innym osobom, w zwalczaniu 
epidemii. Fundamentalne znaczenie dla 
powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV-2 ma przestrzeganie zasad kwarantanny. 
Kary za jej złamanie zostały podniesione z 5 tys. zł 
do 30 tys. zł.  

WSTĘPNY PLAN ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ  

Podczas konferencji 16.04 premier Mateusz 
Morawiecki zapowiedział zmiany w obostrzeniach 
związanych z pandemią Covid-19. Od poniedziałku 
20 kwietnia zacznie się pierwszy etap stopniowego 
zdejmowania zakazów i nakazów. Wprowadzone 
zostanie m.in.: 

• otwarcie lasów i parków – jednak wciąż z 
zakazem gromadzenia się; 

• złagodzenie przepisów w handlu – w sklepach 
do 100 m2 będzie możliwość obsługi 4 klientów 
na jedną kasę, a powyżej 100 m2 – 1 osoba na 
15 m2 powierzchni sklepu; 

• zasada 1 osoby na 15m2 powierzchni będzie 
obowiązywała również w kościołach; 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://bit.ly/numery-UGP
http://bit.ly/numery-UGP
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• osoby nieletnie powyżej 13 roku życia będą 
mogły wychodzić bez osoby dorosłej.  

Więcej: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-
normalnosc-etapy 

NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA  

Od 16 kwietnia obowiązuje powszechny nakaz 
zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych - jeśli 
nie mamy maski, może to być chusta, szalik lub część 
ubrania. Nakaz ma ograniczyć rozprzestrzenianie się 
koronawirusa. 

Z obowiązku zwolnione są m.in. dzieci do lat 
czterech i osoby niezdolne do samodzielnego 
zakrycia oraz odkrycia ust i nosa. Szczegóły poniżej. 

Za nieprzestrzeganie nakazu grozi mandat w 
wysokości 500 zł. Natomiast w przypadku, gdy 
sprawa trafi do inspektora sanitarnego i zostanie 
wszczęte postępowanie administracyjne, kara 
wyniesie od minimum 10 tys. zł do maksimum 30 
tys. zł. 

Nos i usta należy zakrywać: 

• w środkach publicznego transportu zbiorowego 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, 
którymi poruszają się osoby niezamieszkujące 
lub niegospodarujące wspólnie; 

• w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na 
drogach i placach, w zakładach pracy oraz w 
budynkach użyteczności publicznej 
przeznaczonych na potrzeby: administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 
kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym 
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w 
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 
morskim lub wodnym śródlądowym; za 
budynek użyteczności publicznej uznaje się 
także budynek biurowy lub socjalny, 

• w obiektach handlowych lub usługowych, 
placówkach handlowych lub usługowych i na 
targowiskach (straganach), 

• na terenie nieruchomości wspólnych w 
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 
r. poz. 532 i 568). 

 

Zakrycie twarzy nie jest potrzebne w przypadku: 

• pojazdu samochodowego, w którym przebywa 
lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z 
dzieckiem, o którym mowa w pkt 2; 

• dziecka do ukończenia 4 roku życia; 
• osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z 

powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń 
rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w 
stopniu umiarkowanym albo głębokim lub 
niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub 
zaświadczenia w tym zakresie nie jest 
wymagane; 

• osoby wykonującej czynności zawodowe, 
służbowe lub zarobkowe w budynkach, 
zakładach, obiektach, placówkach i 
targowiskach (straganach), o których mowa w 
ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby 
wykonującej bezpośrednią obsługę 
interesantów lub klientów; 

• kierującego środkiem publicznego transportu 
zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym, lub pojazdem 
samochodowym wykonującym zarobkowy 
przewóz osób, jeżeli operator publicznego 
transportu zbiorowego albo organizator tego 
transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 
tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący 
działalność w zakresie zarobkowego przewozu 
osób, zapewnia oddzielenie kierującego od 
przewożonych osób w sposób uniemożliwiający 
styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z 
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

• duchownego sprawującego kult religijny, w tym 
czynności lub obrzędy religijne, podczas jego 
sprawowania; 

• żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy
https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy
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funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, 
wykonujących zadania służbowe, stosujących 
środki ochrony osobistej odpowiednie do 
rodzaju wykonywanych czynności. 

Ponadto funkcjonariusze podczas procesu 
legitymowanie będą mogli nakazać zdjęcie okrycia 
ust i nosa. 

BEZPŁATNE MASKI DLA MIESZKAŃCÓW - 
TRWA DOSTAWA DO DOMÓW 

Od 9 kwietnia trwa dystrybucja bawełnianych 
masek ochronnych wielorazowego użytku dla 
mieszkańców Gminy Potęgowo. 

Maski dostarczane są wg listy mieszkańców 
zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami 
- 1 mieszkaniec zgłoszony w deklaracji „śmieciowej” 
= 1 maseczka. 

5500 masek dostarczyła firma pana Mariusza 
Szadzińskiego ŁUPAVIA z Łupawy – dziękujemy 
właścicielowi oraz pracownikom za szybką realizację 
zamówienia. 

UWAGA – po każdy użyciu maskę należy wyprać w 
temp. min. 60 stopni lub wyparzyć oraz 
przeprasować gorącym żelazkiem. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ  

"Przedłużamy wszystkie regulacje przeciwko 
koronawirusowi" - przekazał w czwartek, 9 
kwietnia, premier Mateusz Morawiecki. Do 19 
kwietnia przedłużone zostają obostrzenia dotyczące 
galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów 
fryzjerskich i punktów usług. Jak dodał premier, 
dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach. 
Decyzje rządu objęły również szkoły - placówki będą 
zamknięte do 26 kwietnia. Egzaminy maturalne i 
ósmoklasistów zostały przesunięte. Minister 
zdrowia Łukasz Szumowski poinformował 
natomiast, że od przyszłego czwartku będzie 
obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni 
publicznej. 

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną 
przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. 
Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do 
niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak 

dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić 
nauczanie zdalne. 

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku rząd 
wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda 
osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić 
maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno 
usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, 
którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach 
czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach 
pracy. 

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal: 

• ograniczenia w przemieszczaniu się; 
• zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez 

opieki dorosłego; 
• ograniczenia w wydarzeniach o charakterze 

religijnych – w kościołach może przebywać 
maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje 
również w święta Wielkiej Nocy! 

• ograniczenia w funkcjonowaniu galerii 
handlowych i wielkopowierzchniowych 
sklepów budowlanych; 

• zasady w poruszaniu się przy pomocy 
komunikacji publicznej i samochodami 
większymi niż 9-osobowe; 

• zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, 
kosmetycznych, tatuażu itd.; 

• zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, 
bulwarów, promenad i rowerów miejskich; 

• zamknięcie restauracji; 
• ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, 

na targach i na poczcie; 
• ograniczenia w działalności instytucji kultury (w 

kinach, teatrach itp.). 

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal: 

• zamknięcie szkół i uczelni; 
• przedszkoli i żłobków; 
• zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego; 
• zamknięcie międzynarodowego ruchu 

kolejowego. 

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal: 

• zamknięcie granic (prawo do przekraczania 
polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, 
cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo 
dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub 
pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń 
znajduje się tutaj); 

• obowiązkowa kwarantanna dla osób 
przekraczających granicę z Polską. 

• Do odwołania obowiązują: 
• ograniczenia w zakresie organizacji imprez 

masowych i zgromadzeń. 

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-
zasady-i-ograniczenia 

OŚWIATA – FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ  

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca 
br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty 
zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym 
okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe 
zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą 
prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 
więcej informacji znajduje na stronach   

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-
odleglosc--nowe-regulacje-prawne 

https://www.kuratorium.gda.pl/ 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W 
POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH NA 
TERENIE NASZEJ GMINY  

Przedszkole w Potęgowie - nauczyciele rozdali 
rodzicom karty pracy wraz z zaleceniami do ich 
realizacji. Wszyscy nauczyciele mają stały kontakt 
telefoniczny z rodzicami oraz przez messenger-a. 
Rodzice dzwonią z pytaniami, proszą o wskazówki. 
W razie potrzeby dostają linki do ciekawych stron (z 
bajkami, szlaczkami) czy piosenki do śpiewania. 
Rodzice wysyłają zdjęcia i filmiki do nauczycieli z 
realizacji zadań. Współpraca nauczycieli z rodzicami 
przebiega prawidłowo. 

Szkoła Podstawowa w Skórowie – nauczyciele mają 
stały kontakt ze wszystkimi uczniami i ich rodzicami. 
Ogólne komunikaty i informacje przekazywane są za 
pomocą strony internetowej szkoły lub szkolnego 
Facebooka lub e-dziennika. Szczegółowe informacje 
dotyczące poszczególnych przedmiotów, zadań 
przesyłane są bezpośrednio rodzicom lub uczniom. 
Każdy wychowawca umieszcza na e-dzienniku 

rozkład zajęć i zadań na poszczególny dzień. 
Niestety, nie zawsze uczniowie i rodzice mogą się 
tam zalogować. Wtedy wsparciem są grupy klasowe 
utworzone przez nauczycieli na Messengerze. W 
grupach przedszkolnych i młodszych klasach 
członkami tych grup są wyłącznie rodzice, w 
starszych rodzice i dzieci. W przypadku problemów 
z e-dziennikiem na grupach umieszczane są plany 
zajęć i zadania. Grupy są też szybkim sposobem na 
kontakt uczeń-nauczyciel. Wszelkie wątpliwości są 
omawiane na bieżąco, nauczyciele sprawnie i 
szybko udzielają wskazówek i odpowiedzi. 
Wszystkie dzieci mają w domu podręczniki i 
ćwiczenia, z których korzystaliby normalnie na 
lekcji. Wykorzystywane są dodatkowe ćwiczenia 
interaktywne dostępne w Internecie, aplikacje, 
filmiki itp. Planując pracę z uczniami nauczyciele 
mają na uwadze problemy techniczne, z jakimi 
borykają się niektóre rodziny. Rodzice są otwarci na 
współpracę i rozumieją sytuację. Oceniane będą 
prace przesyłane przez uczniów - czy to na maile 
nauczycieli czy na e-dziennik lub Messengera. 
Często są to zdjęcia wykonanych prac. Nauczyciele 
przesyłają informacje zwrotne, poprawiają 
popełnione błędy. Tak jak na lekcji, oceniane są 
tylko wybrane zadania. 

Szkoła Podstawowa w Łupawie - przygotowano 
własny sposób prowadzenia nauczania zdalnego, a 
nauczyciele stworzyli unikalny program nauczania 
domowego dla wszystkich etapów edukacji – 
aplikacja padlet.  Aby przybliżyć zasady pracy w 
aplikacji padlet opracowane zostały „Zasady pracy i 
oceniania na czas zdalnego nauczania” oraz 
„Regulamin dla ucznia”. Dostosowano plan lekcji 
zgodnie z zaleceniami MEN, wynikającymi z 
rozporządzenia. Informacje przekazywane są 
poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową oraz 
przez stronę internetową szkoły. Na niej 
umieszczono podstawowe komunikaty o zdalnym 
nauczaniu. Każdy rodzic ma możliwość konsultacji z 
wychowawcą, nauczycielami w tym pedagogiem i 
psychologiem. Żaden uczeń nie został pozostawiony 
poza systemem oświaty. Aplikacja padlet działa 
także na smartfonie i dzięki temu umożliwia zdalne 
nauczanie także uczniów nie mających dostępu do 
komputera. Nauczaniem na odległość objęte są 
również dzieci w wieku przedszkolnym, edukacji 
wczesnoszkolnej oraz uczniowie o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. W ocenianiu nauczyciele 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne
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biorą dodatkowo pod uwagę możliwości 
psychofizyczne uczniów, warunki  sprzętowe i 
techniczne oraz specyfikę zajęć. Skala ocen nie 
uległa zmianie. 

Szkoła Podstawowa w Potęgowie - Komunikacja z 
rodzicami odbywa się w różnorodnych formach 
(dziennik elektroniczny, sms-y, rozmowy 
telefoniczne, kontakt przez komunikatory), wiodącą 
formą komunikacji jest dziennik elektroniczny. 
Nauczyciele przygotowują dokładne informacje na 
temat obowiązkowych zadań do wykonania z 
konkretnego przedmiotu. Znajdują się one na 
pierwszej stronie szkolnej strony internetowej, w 
zakładce Materiały do pracy dla uczniów. Należy 
kliknąć w daną klasę, żeby pokazał się materiał, 
który uczniowie muszą zrealizować w pierwszym 
tygodniu. Pojawiła się też nowa zakładka 
Dodatkowe materiały, w której będą zamieszczane 
informacje, treści, ciekawe strony WWW 
poszerzające zakres podstawowy nauczania, dla 
uczniów którzy chcą zrobić troszkę więcej. W 
dzienniku elektronicznym pojawił się nowy plan 
dostosowany do potrzeb zdalnego nauczania. Z 
informacji znajdującej się na stronie szkoły wynika, 
iż uczeń o danej porze lekcji nie musi siedzieć przed 
komputerem (laptopem, tabletem). Z uwagi na 
przeciążenia systemowe może to być wręcz 
niemożliwe. Uczeń musi ten materiał zrealizować. 
Jeśli zrobi to po południu, wieczorem czy 
następnego dnia nic się nie stanie. Prace uczniów są 
oceniane przez nauczycieli, na podstawie prac 
przesyłanych nauczycielowi na jego skrzynkę e-mail, 
sms-em, mms-em, za pomocą komunikatorów lub 
za pośrednictwem innych dostępnych dla ucznia i 
nauczyciela rozwiązań. W materiałach jest również 
uwzględniony kontakt z nauczycielem danego 
przedmiotu. Jest on bardzo różnorodny, aby rodzice 
(uczniowie) mogli dotrzeć jak największą liczbą 
kanałów z ewentualnymi pytaniami do konkretnego 
nauczyciela. 

Największy problem związany ze zdalnym 
nauczaniem to brak dostępu do komputerów i 
internetu oraz zbytnie obciążenie serwerów co 
powoduje kłopoty z logowaniem się m.in. do 
systemu Vulcan, który obsługuje dziennik 
elektroniczny. Występują problemy związane z 
różnorodnością sprzętu komputerowego 
(komputery stacjonarne, laptopy, tablety, nierzadko 

smartfony), różnorodnością systemów 
operacyjnych oraz oprogramowania dostępnego dla 
ucznia, nieraz brak sprzętu komputerowego i 
dostępu do internetu. Plany zostały lekko 
zmodyfikowane poprzez ograniczenie ilości godzin z 
poszczególnych przedmiotów, tak, by nie obciążać 
nadmiernie uczniów i działać zgodnie z  zasadami 
higieny pracy umysłowej. Cała sytuacja jest 
swoistym eksperymentem w polskiej edukacji i 
najbliższe dni pokażą, jakie jeszcze pojawią się 
problemy. Wszyscy próbujemy w tej niecodziennej 
sytuacji optymalnie rozwiązać problem zdalnego 
nauczania a uwagi rodziców mogą być bardzo cenne 
przy dalszym planowaniu współpracy. Wszyscy 
nauczyciele ciężko pracują i starają się opracować 
jak najbardziej celowe, dostosowane i atrakcyjne 
sposoby przekazania wiedzy na odległość. Robimy 
wszystko, aby w tej wyjątkowo trudniej sytuacji 
odnaleźć się możliwie najlepiej. 

Bieżące informacje i komunikaty znajdują się na 
stronach szkół  

• http://splupawa.pl/ 
•  https://zspotegowo.pl/  
• http://www.spopskorowo.pl/ 

PROGRAM ZDALNA SZKOŁA - 186 MLN ZŁ 
NA ZAKUP SPRZĘTU DLA UCZNIÓW I 
NAUCZYCIELI    

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty 
wskazane w dokumentacji konkursowej mogą 
wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, 
tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, 
którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im 
realizację zdalnych lekcji. 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację 
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
spowodowanym zakażeniami koronawirusem. 
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych 
ławach zasiadają przed monitorami komputerów. 
Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do 
internetu lub sprzętu, na którym może realizować 
podstawy programowe. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://splupawa.pl/
https://zspotegowo.pl/
http://www.spopskorowo.pl/
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Program #zdalnaszkoła realizowany jest ze środków 
europejskich z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty 
środków. Wysokość dofinansowania będzie zależała 
od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje 
się gmina/powiat. Gmina Potęgowo została 
zakwalifikowana do III Kategorii co wiąże się z 
dofinansowaniem w  wysokości 60.000,00 zł.  
Głównym kryterium przydziału jednostek 
samorządu terytorialnego do poszczególnych 
kategorii była liczba uczniów. Sugerowana cena 
jednego komputera lub laptopa nie powinna 
przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł. Jeśli taki 
sprzęt zakupiono po 16 marca 2020 roku, to można 
go ująć we wniosku o dofinansowanie. W ciągu 6 
miesięcy od otrzymania grantu JST będzie musiała 
złożyć raport rozliczający poniesione wydatki. 

Wszystkie informacje można śledzić na stronie 
internetowej https://cppc.gov.pl/ 

OPRACOWANIE: A. BASARAB  

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 
ZWIĄZKU Z COVID-19 

Gmina Potęgowo prowadzi badanie ankietowe 
wśród przedsiębiorców działających na jej terenie, 
aby ustalić z jakimi problemami mierzą się oni w 
związku ze skutkami epidemii koronawirusa. Na 
podstawie zebranych danych, zostaną 
zaproponowane narzędzia wsparcia dla lokalnych 
firm. 

- Dobre rozwiązania pomocowe mogą powstać 
tylko po dokładnym zbadaniu obecnej sytuacji i po 
przeprowadzeniu analizy przedstawionych przez 
przedsiębiorców problemów - mówi Dawid Litwin, 
wójt gminy Potęgowo. 

Zgodnie z ordynacją podatkową, kroki jakie mogą 
podejmować samorządy, w celu ochrony miejsc 
pracy, to działania takie jak - rozłożenie na raty, 
odroczenie płatności czy umorzenie w całości lub 
częściowo zaległości podatkowych. 

Ankietę można wypełnić wchodząc na stronę: 
https://bit.ly/ankieta-UGP-covid19 

 

TWÓJ PARASOL – APLIKACJA MOBILNA 
DLA OSÓB POSZKODOWANYCH 
PRZEMOCĄ W RODZINIE 

Twój Parasol to bezpłatna aplikacja mobilna 
skierowana zarówno do osób doświadczających 
przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami.  

Aplikacja oferuje dostęp do materiałów 
edukacyjnych oraz do bazy organizacji udzielających 
wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Umożliwia 
również przesyłanie zgłoszeń o charakterze 
przemocowym, które mogą zostać wykorzystane 
później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. 
Dodatkowo pozwala zarówno na kontakt ze 
wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak i na 
szybki wybór telefonu alarmowego 112. 

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość 
prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu 
można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film 
lub głos, co później może służyć jako materiał 
dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są 
zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie 
wysyłane na wskazany wcześniej e-mail. 

Aplikację można pobrać za darmo na telefon 
poprzez Google Play i Apple Store. Program jest też 
dostępny na stronie internetowej 
www.twojparasol.com.  

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE  

  

„POTĘGOWSKA WYPRAWKA”  

 

 

Rada Gminy Potęgowo Uchwałą nr XX/181/2020 z 
dnia 27.02.2020r. wprowadziła nową formy 
pomocy  dla  rodzin  zamieszkujących teren Gminy 
Potęgowo   w postaci  jednorazowego wsparcia 
rzeczowego z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 
o wartości do 200 zł na jedno dziecko. Wsparcie to 
jest elementem gminnej  polityki prorodzinnej, jak 
również formą powitania nowego mieszkańca 
gminy.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://cppc.gov.pl/
https://bit.ly/ankieta-UGP-covid19
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W skład „Potęgowskiej wyprawki” wchodzi: body z 
krótkim rękawem, ręcznik kąpielowy z kapturem, 
kocyk, śliniak oraz torba bawełniana. 

 „Potęgowska wyprawka” przysługuje na dziecko 
urodzone po 31 grudnia 2019r. 

Wniosek o przyznanie wyprawki składa się w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Potęgowie od dnia 4 maja  2020r., w terminie: 

1) do  31 maja 2020r. - w przypadku dziecka 
urodzonego w okresie od 1 stycznia 2020r. do 
30 kwietnia 2020r. 

2) 30 dni od dnia  urodzenia dziecka – w 
przypadku dziecka urodzonego  po 30 kwietnia 
2020r. 

Zadanie finansowane jest ze środków własnych 
gminy. 

REALIZACJA PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ”  

Dnia 28 lutego 2020 roku na terenie  Gminy  
Potęgowo, w Szkole Podstawowej im. Lucjana 
Kowalskiego w Skórowie,  dzięki pracy pedagogów 
oraz przy znacznym wsparciu rodziców, odbyła się  
uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”, na którą 
wychowankowie placówki zaprosili, także seniorów   
biorących  udział  w  projekcie  unijnym  „Srebrna 
sieć”. 

Uczniowie szkoły  poprzez recytację wierszy, 
śpiewy, tańce, gry na instrumentach, a także sceny 
kabaretowe  z  „życia wzięte” bawili   i wzruszali  
zaproszonych gości, nieustannie podkreślając 
bardzo ważną rolę Seniorów w życiu każdej 
rodziny. W ten sposób wychowankowie  chcieli 
podziękować kochanym babciom i dziadkom. 

Na uczestników uroczystości czekały słodkości. 
Można było wspólnie porozmawiać przy kawie i 
herbacie, wymienić się poglądami i 
spostrzeżeniami.  

OPRACOWAŁA: DOROTA MALEK  

REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 
PODPROGRAM 2019 

W dniu 20.02.2020r. Fundacja Bocianie Gniazdo w 
Runowie rozpoczęła, w nowym miejscu, tj. w 
Potęgowie przy  ul. W. Witosa, wydawanie 
artykułów spożywczych dystrybuowanych  przez 
Bank Żywności w Słupsku. 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób 
i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 
żywnościowych. Dlatego też trafia do ograniczonej 
liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 
ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem 
dochodów odniesionych do procentowej wartości 
odpowiedniego kryterium dochodowego 
określonego w tej ustawie - których dochód nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej, tj. od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla 
osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla 
osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne 
wsparcie.  

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów 
spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie 
osobom najbardziej potrzebującym.  

Zestaw roczny artykułów spożywczych w 
Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze 
w łącznej ilości ok. 50 kg ( dla 1 osoby) w tym: 

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


S t r o n a  | 8 

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

INFORMATOR UGP 

 
1. Artykuły warzywne i owocowe 10,37 kg,4 L 
2. Artykuły skrobiowe 10,80 kg 

3. Artykuły mleczne 2 kg, 7 L 

4. Artykuły mięsne 6,51 kg 

5. Cukier 4 kg 

6. Tłuszcze 4 L 

7. Dania gotowe  1,7 kg 

Kwalifikację osób i rodzin do programu prowadzi 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. 
Szczegółowych informacji na temat możliwości 
skorzystania z pomocy udzielają pracownicy 
socjalni w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Szkolnej 2, 
76-230 Potęgowo, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 
59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30. 

OPRACOWAŁA: ALICJA GANO  

ROLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH 
DOWODU OSOBISTEGO – NOWE 
PRZEPISY DOT. DOWODÓW OSOBISTYCH 
ROZSZERZYŁY KATALOG OKOLICZNOŚCI, 
W KTÓRYCH MOŻE WYSTĄPIĆ 
PEŁNOMOCNIK  

Pełnomocnika można ustanowić wyłącznie w 
następujących sytuacjach: 

Odbiór dowodu osobistego  

1. W przypadku, gdy osoba złożyła wniosek o 
wydanie dowodu w urzędzie, ale nie może 
osobiście odebrać dowodu z powodu choroby, 
niepełnosprawności lub innej niedającej się 
pokonać przeszkody, która powstała po dniu 
złożenia tego wniosku. 

2. W  przypadku, gdy z powodu choroby, 
niepełnosprawności osoby lub innej niedającej się 
pokonać przeszkody, urzędnik przyjmuje wniosek o 
wydanie dowodu w miejscu pobytu tej osoby (w 
tym przypadku - na terenie Gminy Potęgowo). 

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia 
certyfikatu – elektronicznie do organu gminy, który 

wydał dowód osobisty lub osobiście w dowolnej 
gminie w formie pisemnej 

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego 
i zgłoszenie o nieuprawnionym wykorzystaniu 
danych osobowych 

1. Zgłoszenie osobiste pełnomocnika w urzędzie, 
lub  

2. Zgłoszenie elektroniczne pełnomocnika (do 
formularza utraty należy dołączyć odwzorowanie 
cyfrowe pełnomocnictwa) 

Wzór pełnomocnictwa szczególnego do ww. 
czynności jest dostępny w Urzędzie Gminy 
Potęgowo u pracownika obsługującego dowody 
osobiste. 

OPRACOWANIE: M.KOZAK  
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