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W numerze: 

➢ Akcja wsparcia seniorów 70+ w gminie 

Potęgowo 

➢ Sytuacja w szkołach na terenie Gminy 

Potęgowo 

➢ Wsparcie 500+ dla nauczycieli 

➢ Aplikacja wesprze pracę nauczycieli 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Łupawie  

wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-

gaśniczy 

➢ Zakończony II etap przebudowy drogi Łupawa 

– Dąbrówno 

➢ Rozstrzygnięcie Konkursu „Srebrne serce” 

➢ Informacja dla osób ubiegających się o 

dofinansowanie w ramach  Części 2 Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

➢ Konkurs profilaktyczny 

➢ Co słychać w odpadach…? 

➢ Dofinansowanie zakupu książek 

➢ Kampania ekologiczna z dofinansowaniem 

WFOŚiGW 

➢ W przyszłym roku odbędzie się festyn tradycji i 

smaków 

➢ XXVI Sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

➢ INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH 

➢ Czym jest opłata planistyczna? 

➢ Opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu 

➢ Zmiany w przepisach dotyczących wydawania 

warunków technicznych przyłączenia do sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

➢ Realizacja programu „Debata” dla uczniów 

szkół podstawowych 

➢ Organizacja pracy świetlic terapeutycznych 

➢ Środowiskowy Dom Sampomocy świętuje 20-

lecie działalności 

AKCJA WSPARCIA SENIORÓW 70+ W 

GMINIE POTĘGOWO  

W związku z zaostrzeniem zasad profilaktyki COVID-

19 oraz zaleceniem ograniczenia przemieszczania 

się osób w wieku powyżej 70 lat, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Potęgowie przystępuje do 

realizacji programu Wspieraj Seniora na 2020 rok. 

Osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną 

pomoc w postaci dostarczenia art. spożywczych, 

higieny osobistej itp. w czasie pandemii, bez 

konieczności wychodzenia z domu. Koszt zakupu 

produktów ponosi senior. Wystarczy kontakt z 

dedykowaną infolinią lub GOPS. W szczególnych 

przypadkach pomoc otrzymają też młodsi seniorzy. 

• Kontakt do GOPS w Potęgowie - dni robocze 

7:30 – 15:30 – telefon: 59 811 51 14 

• Dedykowana infolinia dla seniorów – 

całodobowo – telefon: 22 505 11 11 

Apelujemy do mieszkańców o zwrócenie uwagi, czy 

w najbliższym otoczeniu znajdują się osoby, którym 

potrzebna jest pomoc i zachęcamy do zgłaszania się 

WOLONTARIUSZY, dzięki którym pomoc dla 

seniorów będzie realizowana szybciej – zgłaszać 

można się poprzez kontakt z GOPS w Potęgowie lub 

przez formularz na stronie: 

www.wspierajseniora.pl/dla-wolontariusza/ 

Ponad 500 mieszkańców gminy Potęgowo znajduje 

się w wieku najwyższego ryzyka tj. ponad 70 lat i 

może potrzebować naszego wsparcia. 

OPRACOWANIE: GOPS 

SYTUACJA W SZKOŁACH NA TERENIE 

GMINY POTĘGOWO  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i 

Nauki z dnia 5 listopada 2020r. od 9 do 29 listopada 

2020 r. wprowadzone zostają zmiany w organizacji 

pracy szkół. Zawieszone są zajęcia stacjonarne, 

wszyscy uczniowie będą się uczyli zdalnie. 

Klasy IV - VIII 

Utrzymana zostaje organizacja pracy obowiązująca 

od 26 października br. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Informujemy, że dla uczniów klas VIII, którzy mają 

taką potrzebę, istnieje możliwość zorganizowania 

konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z 

przedmiotów egzaminacyjnych. 

Konsultacje mogą się odbywać stacjonarnie lub 

online, w zależności od ustaleń z nauczycielem 

prowadzącym. Zapisy na konsultacje prowadzone 

będą przez wychowawców klas – telefonicznie lub 

mailowo. O terminie spotkania ucznia poinformuje 

nauczyciel przedmiotu. 

Klasy I – III 

Od poniedziałku, 9 listopada br., dla uczniów klas I - 

III odbywać się będą zajęcia online. Lekcje online 

rozpoczynają się o godzinie określonej w 

tygodniowym planie zajęć. Każde połączenie online 

trwa 30 minut, pozostałe 15 minut lekcji uczeń 

wykorzystuje na wykonanie prac zadanych przez 

nauczyciela, utrwalenie materiału czy inną pracę 

według wskazówek nauczyciela. Na razie nie będą 

się odbywały szkolne zajęcia dodatkowe – koło 

archeologiczne, MDP. 

Realizowane będą zajęcia rewalidacyjne - 

nauczyciele prowadzący te zajęcia będą 

kontaktować się w tej sprawie z rodzicami. 

Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe, szkoła 

może użyczyć sprzęt. Potrzeby prosimy zgłaszać do 

wychowawców klas. Postaramy się pomóc jak 

największej liczbie osób. Informacje o terminie 

użyczenia sprzętu będą przekazywane poprzez 

strony internetowe szkół bądź telefonicznie. 

Jeśli będą występowały kłopoty z połączeniem się 

na zajęciach, prosimy o informację do 

wychowawców klas aby nauczyciele mogli 

przekazać informacje o zrealizowanych treściach. 

Dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w 

podmiotach wykonujących działalność leczniczą a 

także realizujących zadania publiczne w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły 

podstawowej będzie zorganizowana opieka 

świetlicowa. 

Uczniowie przebywający w szkole będą korzystali z 

zajęć online bądź zostanie im zorganizowana praca 

stacjonarna z dostępnymi nauczycielami. 

Zgłoszeń na świetlicę prosimy dokonywać poprzez 

wychowawców klas - w informacji należy 

uwzględnić godziny przewidywanego pobytu 

dziecka w szkole a ze względów organizacyjnych 

należy to zrobić z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa 

dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest 

kontakt telefoniczny bądź poprzez dziennik 

elektroniczny – w razie wątpliwości czy pytań w 

pierwszej kolejności prosimy kontaktować się z 

wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. 

Na stronach szkół opublikowane zostaną 

harmonogramy dyżurów specjalistów (pedagog, 

psycholog), którzy będą dostępni dla uczniów i 

rodziców. Pomoc online uczniom w nauce oferować 

będą nauczyciele świetlicy i bibliotekarze. 

Prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych 

szkół. 

WSPARCIE 500+ DLA NAUCZYCIELI  

Informacja przygotowana przez Departament 

Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji 

Narodowej: 

Najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele 

zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają 

pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, 

akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. 

Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł 

dodatkowych środków. Mechanizm refundacji 

kosztów będzie bardzo prosty. Nauczyciel złoży 

dyrektorowi placówki wniosek wraz z imiennym 

dowodem zakupu. Na tej podstawie najpóźniej do 

końca roku nauczyciel otrzyma dofinansowanie w 

wysokości kwoty wynikającej z faktur za sprzęt do 

kwoty 500 zł. Pieniądze z budżetu państwa 

przekażemy samorządom, a one wypłacą je 

nauczycielom. 

Jak otrzymać pieniądze? 

Wniosek wraz z imiennymi rachunkami nauczyciel 

będzie składał w szkole, w której jest zatrudniony. 

Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek 

może złożyć dyrektorowi tylko jednej z tych 

placówek. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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można skorzystać tylko raz. Szczegółowe zasady 

określi rozporządzenie ministra. 

Ważne będą rachunki i faktury za materiały oraz 

narzędzia, które nauczyciel kupił od 1 września do 7 

grudnia 2020 r. Imienne dowody zakupu będą 

niezbędnym uzupełnieniem wniosku o refundację 

poniesionych wydatków. 

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej 

przekaże wnioski uprawnionych nauczycieli do 

organu prowadzącego, a nauczyciel dostanie zwrot 

pieniędzy na konto najpóźniej do końca tego roku. 

Wzór wnioski do pobrania zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej ministerstwa i kuratoriów 

oświaty w przyszłym tygodniu. 

Co można kupić w ramach 500 zł 

W rozporządzeniu  zostanie określony rodzaj 

sprzętu, materiałów i oprogramowania, którego 

zakup w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 

będzie podlegał  dofinansowaniu m.in.: 

komputerów przenośnych, kamer internetowych, 

słuchawek (lub zestawu słuchawkowego), 

dodatkowego mikrofonu, smartfona, tabletów, 

ładowarek sieciowych, głośników, pamięci 

zewnętrznej, oprogramowania, czy kosztów 

poniesionych z tytułu mobilnego internetu. 

Środki przekazane jednostce samorządu 

terytorialnego, które nie zostaną w pełni 

wykorzystane mogą być przeznaczone za zakup 

sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 

jednostek systemu oświaty. 

Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną 

to odpowiedź na postulaty kadry pedagogicznej. 

Chcemy, aby dofinansowanie do poniesionych przez 

nauczycieli wydatków przyczyniło się do 

podniesienia jakości kształcenia na odległość. 

Informacje: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/500-zl-dla-

nauczyciela-na-akcesoria-komputerowe 

OPRACOWANIE: ANNA BASARAB 

APLIKACJA WESPRZE PRACĘ 

NAUCZYCIELI 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zakupiła aplikację edukacyjna 

CORINTH 3D i AR w celu doposażenia świetlic 

terapeutycznych w szkołach w interaktywne 

pomoce dydaktyczne.  

Aplikacja edukacyjna jest alternatywą jak i 

uzupełnieniem tradycyjnych pomocy 

dydaktycznych oraz daje możliwość tworzenia 

własnych materiałów edukacyjnych jest również 

wsparciem dla nauczyciela przy przygotowywaniu 

zajęć, prowadzeniu atrakcyjnej dla ucznia lekcji oraz 

przygotowywaniu sprawdzianów, kartkówek. Dla 

ucznia jest to aplikacja pozwalająca uczyć się w 

sposób dostosowany do współczesnego świata. 

Dodatkowo aplikacja posiada funkcje AR - 

rozszerzonej rzeczywistości, co pozwala 

nauczycielowi wyświetlać modele 3D w dowolnym 

miejscu  np. na biurku, czy na ławce ucznia.  

Interaktywne pomoce dydaktyczne trafiły do 

świetlic terapeutycznych w Szkole Podstawowej w 

Potęgowie oraz w Szkole Podstawowej w Łupawie, 

będą wykorzystywane zarówno podczas 

organizowanych przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęć 

terapeutycznych jak i podczas zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez grono pedagogiczne .   

SPORZĄDZIŁA: MARTYNA OLKOWSKA  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

ŁUPAWIE  WZBOGACIŁA SIĘ O NOWY 

SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY  

W  wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego Ochotnicza Straż Pożarna w 

Łupawie wzbogaciła się o nowy ciężki samochód. Do 

tej pory jednostka dysponowała dwoma pojazdami 

ratowniczo-gaśniczymi: Jelczem z 2001 roku i 

Magirusem wyprodukowanym aż 46 lat temu. 

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/edukacja/500-zl-dla-nauczyciela-na-akcesoria-komputerowe
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Starania o pozyskanie nowego samochodu 

jednostka OSP w Łupawie podjęła wiele miesięcy 

temu. Dzięki złożonym wnioskom udało się 

pozyskać następujące środki:  

• 180.000 zł – z Komendy Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie   

• 108.000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w 

Gdańsku  

• 262.000,00 zł – z Krajowego Systemu 

Ratowniczo- Gaśniczego  

• 478.710,00 zł –  z budżetu Gminy Potęgowo  

• 50.000,00 zł – środki własne OSP Łupawa  

Za łączną kwotę 1 078 710,00zł. zakupiono 

samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P410 z 

napędem 4x4. Wykonawcą samochodów była firma 

„Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. Sp. k. z Bielska-Białej. W 

skład wyposażenia tego pojazdu wchodzą m.in.: 

zbiornik wodny o pojemności 5000 litrów, 

stacjonarny maszt oświetleniowy i dwa maszty 

przenośne, 8-tonowa wyciągarka, zraszacze do 

trawy i ściółki leśnej, wąż szybkiego natarcia, 

agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający, 

pompa szlamowa, pompa pływająca (pobiera wodę 

ze zbiorników wodnych), sprzęt hydrauliczny i piła 

do ratownictwa drogowego, piła do stali i betonu, 

dwie pilarki do drewna, a także defibrylator i torba 

ratownicza. Koszt wyposażenia samochodu to 

kwota 41.000 zł, z czego 22.300 zł to środki z 

budżetu Gminy Potęgowo. 

Odbioru technicznego pojazdu dokonano w dniu 21 

października 2020r. w siedzibie dostawcy. 

Natomiast w piątek 23 października 2020 r. na 

terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w 

Łupawie  odbyło się powitanie nowego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego. Ze względu na aktualna 

sytuację epidemiczną samochód przywitało 

nieliczne grono osób. W wydarzeniu wzięli udział 

mi.in: Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, 

Zastępca Wójta Gminy Potęgowo Anna Boniecka, 

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski, 

Komendant Gminny OSP Piotr Basarab, darczyńca 

Pan Jerzy Olszewski, druhowie jednostki OSP 

Łupawa oraz mieszkańcy Łupawy. Uroczystego 

poświęcenia nowo nabytego samochodu 

strażackiego dokonał dziekan ks. Piotr Czaja. 

Następnie matka chrzestna, którą została Zastępca 

Wójta Anna Boniecka wraz z „opiekunem” panem 

Jerzym Olszewskim przystąpili do ochrzczenia 

samochodu przecinając wstęgę i polewając 

samochód szampanem. W dalszej części 

uroczystości podziękowano wszystkim, którzy 

przyczynili się do pozyskania tego 

najnowocześniejszego wozu bojowego.  

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy to na 

pewno poprawa gotowości operacyjnej jednostki, 

wzmocnienie jej potencjału bojowego, ale przede 

wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców Gminy Potęgowo. 

Gratulujemy nowego nabytku i życzymy, aby służył 

jak najlepiej i jak najdłużej! 

PRZYGOTOWAŁA: A. ROMANKÓW  

ZAKOŃCZONY II ETAP PRZEBUDOWY 

DROGI ŁUPAWA – DĄBRÓWNO  

 

W dniu 08.10.2020 dokonano odbioru robót 

budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 

121025G Łupawa-Dąbrówno etap II. W II etapie 

zrealizowano odcinek o długości ok. 576 mb, 

począwszy od miejsca zakończonych w ubiegłym 

roku robót I etapu, szerokość jezdni wynosi 4 m oraz 

poboczy 2x0,50 m. Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną na dotychczasowej drodze z bruku 

granitowego.  

Wykonawca: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA 

wyłoniony został w drodze przetargu 

nieograniczonego. Umowa została podpisana 

15.07.2020 r. Koszt zrealizowanego  realizowanego 

odcinka wynosi 193.404,30 zł. Gwarancja została 

udzielona na 5 lat, wykonanie zaplanowane do 30 

września. 

Gmina na realizację zadania pozyskała dotację z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

http://www.potegowo.pl/
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Pomorskiego, która będzie wynosić 96.702,15 zł. 

Nadleśnictwo Łupawa współfinansuje inwestycję, 

przeznaczając na ten cel 50.000,00 zł. 

Zadanie związane z przebudową drogi Łupawa – 

Dąbrówno o długości ok. 3360 mb zostało 

podzielone na 3 etapy. Realizacja etapu I o długości 

760 mb odbyła się w 2019 roku, a realizacja III etapu 

odbędzie się w dalszych latach, w zależności od 

możliwości finansowych Gminy. 

Projekt drogi został wykonany przez Janusza 

Szczepańskiego z Bytowa, nadzór inwestorski 

sprawowany był przez inspektora Juliusza Bernata. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „SREBRNE 

SERCE”  

 

W dniu 27.10.2020r komisja konkursowa Konkursu 

"Srebrne Serce" organizowanego w ramach 

projektu  "Srebrna Sieć" współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  

realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Potęgowie, dokonała  oceny 

zgłoszonych kandydatur i wyboru laureatów  na  

podstawie niżej  wymienionych kryteriów: 

a) osiągnięcia kandydata w obszarze działań na 

rzecz społeczności lokalnej, 

b) wyróżniająca się postawa społeczna, 

c) podejmowanie inicjatyw lokalnych, 

d) promowanie działań seniorów i polityki 

senioralnej. 

Komisja konkursowa przyznała: 

• I miejsce - Pani Marii Krymskiej 

• II miejsce - Pani Alinie Woźniak-Jakobs 

• III miejsce - Panu Ryszardowi Nosko 

• wyróżnienie - Pani Teresie Mazur 

Nagrody w postaci karty upominkowej, 

okolicznościowej statuetki oraz dyplomu zostaną 

wręczone laureatom  Konkursu  podczas  spotkania 

seniorów zorganizowanego z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Seniora. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

OPRACOWAŁA: ALICJA GANO  

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH  

CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 

„CZYSTE POWIETRZE”  

Informujemy, iż  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2  przyjmuje 

żądania wydania zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego dla osób ubiegających się o 

dofinansowanie w ramach  Części 2 Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze” . 

Żądanie wydania zaświadczenia można składać 

osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę 

ePUAP.  Dodatkowych informacji udzielają 

pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 

59/8115114 w. 33 i 42 . 

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat. 

Szczegóły dotyczące programu „Czyste Powietrze” 

pod linkiem http://czystepowietrze.gov.pl/wez-

dofinansowanie 

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE  
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KONKURS PROFILAKTYCZNY 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo 

ogłasza  konkurs profilaktyczny  pn. "RODZINA 

WOLNA OD PRZEMOCY"  

Uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy 

Potęgowo zapraszamy do udziału w konkursie, 

poprzez przygotowanie pracy plastycznej lub innej 

w dowolnej formie, dotyczącej tematyki 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Prace należy składać do 20.11.2020 r. u pedagogów 

szkolnych.  

OPRACOWAŁA: DOROTA MALEK  

CO SŁYCHAĆ W ODPADACH…?  

W dniu 27 października 2020 r. odbyły się 

negocjacje z Prezesem ELWOZ ECO Sp. z o.o. w 

trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie 

zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

gminy Potęgowo oraz prowadzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Chlewnicy. Wynegocjowano stawkę na okres od 1 

stycznia do 30 czerwca 2021 r. w wysokości 298 

906,24 zł. Pozwala to utrzymać, póki co, stawki dla 

mieszkańców na tym samym poziomie. 

W dniu 29 października 2020 r. Wójt Gminy 

Potęgowo wziął udział w wideokonferencji z 

udziałem wszystkich członków Porozumienia 

Międzygminnego dot. użytkowania i eksploatacji 

składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy. 

Spotkanie miało na celu omówienie wniosku firmy 

Elwoz Eco Sp. z o.o. w sprawie zmiany ceny za 

zagospodarowanie 1 tony zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie instalacji w Chlewnicy, 

która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.  

W spotkaniu wziął udział również Prezes Elwozu 

Mirosław Myszk, który szczegółowo omówił 

powody, dla których stawka miałaby ulec 

podwyższeniu.  

Nowa stawka nie została przegłosowana przez 

członków. 

PRZYGOTOWAŁA: EWA OSOSIŃSKA 

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU KSIĄŻEK  

Gmina Potęgowo pozyskała dotację z budżetu 

państwa w wysokości 28.000,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach 

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 

2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz 

biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 

czytelnictwa dzieci i młodzieży.  

Wysokość dofinansowania na poszczególne szkoły: 

• Szkoła Podstawowa w Potęgowie– otrzymała 

wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł. 

• Szkoła Podstawowa w Łupawie– otrzymała 

wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł. 

• Szkoła Podstawowa w Skórowie- otrzymała 

wsparcie finansowe w wysokości 4000,00 zł.  

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie 

przez Gminę Potęgowo wkładu własnego w kwocie 

7.000,00 zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji 

zadania objętego dofinansowaniem z budżetu 

państwa. 

Udział w programie umożliwi uczniom szkół 

podstawowych możliwość  korzystania  

z wzbogaconej oferty bibliotecznej  poprzez 

zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich 

zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, 

multimediów, wydawnictw nutowych  

i kartograficznych w zbiorach bibliotek szkolnych.  

Całkowita wartość projektu wyniesie 35 000,00 zł. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest 

uchwalonym przez Radę Ministrów programem 

wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy 

stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie 

roli bibliotek publicznych, szkolnych  

i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia 

społecznego, stanowiących centrum dostępu do 

kultury i wiedzy. 

OPRACOWANIE: NATALIA MYSZK  

http://www.potegowo.pl/
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KAMPANIA EKOLOGICZNA Z 

DOFINANSOWANIEM WFOŚIGW  

 

Trwa realizacja zadania pn. „Organizacja kampanii 

ekologiczno-informacyjnej oraz warsztatów z 

zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Potęgowo” dofinansowanego z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do wszystkich szkół 

z terenu Gminy Potęgowo zostały zakupione 

zestawy koszy do segregacji śmieci tj. po 2 do Szkoły 

Podstawowej w Łupawie, po 2 do Szkoły 

Podstawowej w Potęgowie i po 1 do Szkoły 

Podstawowej w Skórowie.  

Obecnie we wszystkich szkołach z terenu Gminy 

Potęgowo  trwają warsztaty z zakresu edukacji 

ekologicznej. Celem warsztatów jest nauka dzieci 

segregacji odpadów wraz z praktycznymi lekcjami 

oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży 

opłacalności stosowania oszczędności dotyczących 

zużycia wody, elektryczności np. w szkole, w domu, 

w miejscach publicznych. Uczestnicy podczas 

warsztatów będą poznawać sposoby na 

ograniczenie ich zużycia. Dzięki warsztatom 

odbiorcy zadania zmienią swoje stare, złe 

przyzwyczajenia na nowe, racjonalne i przyjazne 

środowisku. Uczestnicy warsztatów poznają 

przykłady oszczędzania energii, które  będą mogli 

stosować w swoim życiu codziennym, w domu i w 

szkole. Warsztaty przybierają różną formę. 

Uczniowie oglądają filmy edukacyjne dotyczące 

segregacji śmieci i oszczędzania wody, rozwiązują 

zadania interaktywne, prowadzą dyskusje na temat 

sposobów oszczędzania wody, elektryczności , 

poznawali  ideę „zero waste”, przygotowują plakaty 

i hasła zachęcające do świadomej segregacji 

odpadów, tworzą gazetki ścienne o różnorodności 

życia w zbiornikach wodnych, a także obliczają 

osobisty ślad węglowy. W ramach projektu zostały 

zakupione i przekazane do szkół zestawy 

materiałów papierniczych tj. papier, kredki, pastele, 

farby plakatowe, wycinanki, które zostaną 

wykorzystane do realizacji zajęć.  

Zdobyta podczas warsztatów wiedza przyczyni się 

do nabycia prawidłowych nawyków związanych z 

ekologią. Każdy uczeń otrzyma specjalną naklejkę z 

informacją jak prawidłowo segregować odpady. 

Kampania edukacyjna wpłynie również na członków 

rodzin dzieci. W ramach prowadzonych działań 

będziemy edukować, że dzięki odpowiedniej 

segregacji więcej odpadów może zostać poddanych 

recyklingowi. Edukacja w szkole zachęci dzieci do 

wdrożenia proekologicznych postaw w domu.  

Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 6000,00zł. 

Na realizację przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku udzielił Gminie Potęgowo dofinansowanie 

w formie dotacji w kwocie 5000,00 zł. 

SPORZĄDZIŁA: NATALIA MYSZK  

W PRZYSZŁYM ROKU ODBĘDZIE SIĘ 

FESTYN TRADYCJI I SMAKÓW  

Gmina Potęgowo została wybrana do 

dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

"Pojezierze Bytowskie", tym razem na operację w 

zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach 

Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze”. 

Projekt przewiduje zorganizowanie wydarzenia pn. 

„Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo”, 

które przyczyni się do wspierania rybackiego 

dziedzictwa kulturowego oraz integracji lokalnej 

społeczności. Podczas festynu odbędą się animacje 

i  konkursy artystyczne dla dzieci wraz z nagrodami 

oraz zorganizowany zostanie konkurs kulinarny na 

najsmaczniejszą potrawę rybną. Ponadto w ramach 

realizacji zadania planujemy przeprowadzenie 

warsztatów z  zakresu dziedzictwa rybołówstwa 

oraz organizację pokazu kulinarnego promującego 

spożywanie ryb. Artyści będą mogli zaprezentować 

swoje rękodzieła tj. hafty, robótki ręczne itp. 

Miejscem realizacji festynu będzie plac przy 

Centrum Produktu Lokalnego w Karżnicy. 

http://www.potegowo.pl/
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W ramach projektu zakupimy artykuły promocyjne 

w tym np. kubki, smycze, torby ekologiczne itp. 

Wartość całkowita zadania wyniesie 24 320,86 zł, z 

czego dofinansowanie to 19 456,68 zł. 

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na maj 2021r. 

OPRACOWANIE: NATALIA MYSZK  

XXVI SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 30 października dobyła się XXVI  Sesja Rady 

Gminy Potęgowo,   w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie. Po otwarciu sesji i przyjęciu 

spraw porządkowych, Przewodniczący Rady Gminy 

Potęgowo Waldemar Zientarski poprosił zebranych 

o uczczenie minutą ciszy zmarłego Burmistrza Ustki 

Jacka Graczyka. Następnie Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin ora Z-ca Wójta Anna Boniecka 

przedstawili informację z działalności 

międzysesyjnej.  

 

Obrady były bogate w składanie różnych informacji: 

• zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy o 

samorządzie gminnym Wójt oraz 

Przewodniczący RG przedstawili informacje o 

złożonych oświadczeniach majątkowych 

pracowników UG Potęgowo oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych, a także radnych. 

• zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z ustawy 

o finansach publicznych pani Skarbnik Gminy 

Ewa Walitów przedstawiła informację o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Potęgowo za I półrocze 2020 r.  

• Kierownik Referatu Oświaty Anna Basarab 

podsumowała wyniki egzaminu ósmoklasisty w 

roku szkolnym 2019/2020 w szkołach W 

Potęgowie, Łupawie i Skórowie. 

• Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin 

przedstawił informacja o wysokości podatku 

rolnego na 2021 rok. 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie nadania nazw ulic w 

miejscowości Potęgowo.  

2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów zlokalizowanych we wschodniej 

części obrębu Darżyno, w gminie Potęgowo. 

3) w sprawie uchwalenia  zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Potęgowo. 

4) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

terenie Gminy Potęgowo. 

5) w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XXV/225/2020 Rady Gminy Potęgowo z dn. 

18.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIII/122/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 

30.09.2019r. w sprawie wyodrębnienia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Potęgowie ze struktur Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz 

nadania Statutu. 

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2019 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.09.2019r. 

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Potęgowie ze 

struktur Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Potęgowie oraz nadania 

Statutu. 

7) w sprawie zmiany uchwały nr 

XXV/224/2020 Rady Gminy Potęgowo z dnia 

18.09.2020r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania 

pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym dla uczniów pobierających 

naukę na terenie Gminy Potegowo 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. 

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


S t r o n a  | 9 

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

 

8) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/70/2019 z 

dnia 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 

9) w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości w 2021 roku, zasad  jego 

poboru  i zwolnień od tego podatku. 

10) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 

oraz zasad jej poboru w 2021 roku. 

11) w sprawie ustalenia stawek podatku od 

środków transportowych w 2021 roku. 

12) w sprawie przystąpienia Gminy Potęgowo 

do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii 

Odnawialnej. 

13) w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Potęgowo na 2020 rok. 

14) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020 – 

2036. 

15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomości 

położonych w południowej części obrębu 

Głuszyno, w sąsiedztwie terenów 

kolejowych, w gminie Potęgowo. 

16) w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Słupskiemu na organizowanie 

publicznego transportu zbiorowego. 

Warte podkreślenia jest, iż na skutek jednej z 

dzisiejszych uchwał mamy zmienione Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Potęgowo. Do tej pory 

obowiązywała nas wersja z 2014 r. Studium do 

dokument sporządzany dla całego obszaru Gminy, 

określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i 

lokalne zasady zagospodarowania. Należy 

zaznaczyć, iż dokument ten nie jest aktem praw 

miejscowego, jego ustalenia wiążą jednak przy 

sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

Mamy też nowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w Darżynie (związany z budową 

farm fotowoltaicznych) oraz nową ulicę „Za torami” 

– Chabrową. 

Ważna informacja dla mieszkańców i 

przedsiębiorców to podatki. Po dzisiejszych 

przedstawionych informacjach wiemy, ze podwyżka 

będzie nieznaczna i nie wszystkich podatków. W 

większości podwyżka nastąpi tylko o wskaźnik 

opublikowany przez Ministra Finansów, czyli 3,9%. 

Opodatkowanie tzw. „pozostałych budynków”, czyli 

garaży, szopek pozostaje bez zmian. Podatek rolny 

również wzrośnie nieznacznie, stawka za 1 ha 

przeliczeniowy wynosi 146,375 zł, natomiast 

obecnie obowiązująca to 146,15 zł. 

Na zakończenie sesji zgłoszono wolne wnioski. 

OPRACOWANIE: K.  KOZIOŁ  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

W dniu 30 października 2020r. Rada Gminy 

Potęgowo uchwaliła studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Potęgowo.  

Studium jest podstawowym dokumentem 

kierującym polityką przestrzenną gminy. 

Opracowanie dotyczy całego obszaru gminy i 

określa  lokalne zasady zagospodarowania. Prace 

nad tym dokumentem rozpoczęły się 29 stycznia 

2016r. podjęciem uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania gminy Potęgowo.  

W związku ze zmianami w przepisach prawa m.in. 

wprowadzeniu ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych, zmianą ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz dokonującym się zmianom w 

zagospodarowaniu  przestrzennym studium gminy 

Potęgowo uchwalone w 2010 roku, a zmienione 

następnie w 2014 r. wymagało dostosowania do 

obowiązującego porządku prawnego oraz aktualnej 

sytuacji gminy, Polski i regionu. W trakcie procedury 

planistycznej przeprowadzono konsultacje 

społeczne z mieszkańcami gminy.  W tym celu 

powołano zespół roboczy składający się z 

pracowników Urzędu Gminy i przedstawicieli 

wybranych na spotkaniach fokusowych. Celem 

spotkań było wprowadzenie mieszkańców w temat 

znaczenia zmian w dokumentach planistycznych 

oraz realizacji zapisów po uchwaleniu dokumentu 

oraz zachęcenie do zaangażowania w prace 

związane z  podejmowaniem decyzji w zakresie 

nowych ustaleń. 
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Warto zaznaczyć, że studium nie jest aktem prawa 

miejscowego, a jedynie aktem kierownictwa 

wewnętrznego – zatem nie może być podstawą do 

wydania decyzji administracyjnych, jednakże jego 

ustalenia wiążą wójta przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i służą koordynacji ustaleń tych 

planów. 

SPORZĄDZIŁA: A. PADUCH -JUREK 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH  

Dokonanie wpisu w CEIDG w zakresie informacji o 

posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach 

rzemieślniczych jest obligatoryjne. Wszyscy 

przedsiębiorcy,  którzy po 01.10.2020r. uzyskali 

dyplom mistrza lub świadectwo czeladnika będą 

posiadać informacje w tym zakresie we wpisie w 

CEIDG. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG 

udostępnia następujące informacje o 

przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie: 

uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych 

potwierdzonych dyplomem mistrza lub 

świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o 

rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą. 

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby 

rzemieślnicze 

W przypadku osób, które przystępując do 

egzaminu mistrz/czeladnik są już 

przedsiębiorcami: 

a) dopisanie informacji w zakresie posiadanych 

przez przedsiębiorcę kwalifikacjach 

rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny, 

b) przedsiębiorcy przystępując do egzaminu 

mistrzowskiego lub czeladniczego będą 

zobowiązani poinformować we wniosku o 

dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania 

wpisu w CEIDG, 

c) izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych 

od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub 

świadectwa czeladniczego za pośrednictwem 

CEIDG dopisze informacje do wpisu 

przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie CEIDG. 

W przypadku osób które uzyskały tytuł mistrza lub 

czeladnika przed 1.10.2020 oraz prowadzą 

działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały 

tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia 

działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG: 

a) informacje w zakresie posiadanych przez 

przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych 

jest dokonywane wyłącznie wtedy gdy 

przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o 

dopisanie informacji do wpisu w CEIDG, 

b) izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w 

terminie 14 dni od dnia ich wpływu, 

c) w przypadku pozytywnej weryfikacji izba 

rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG, 

d) izba rzemieślnicza może wnioskodawcę 

zawiadomić o konieczności uzupełnienia 

wniosku, określając term jego uzupełnienia, 

e) wniosek nieuzupełniony w terminie 

pozostawia się bez rozpoznania, 

f) w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji 

izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o 

przyczynach odmowy przekazania danych do 

CEIDG. 

OPRACOWANIE: ANNA MOCZULSKA 

CZYM JEST OPŁATA PLANISTYCZNA?  

W ostatnim czasie, w związku z ograniczeniami 

wywołanymi ustawą o lokalizacji elektrowni 

wiatrowych na obszarze Gminy Potęgowo 

uchwalane są liczne miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP) – w 

związku z tym, mieszkańcy muszą się liczyć z 

możliwością naliczenia im opłaty planistycznej. 

Wspomniana opłata naliczana jest, jeżeli w wyniku 

opracowania MPZP wzrośnie wartość 

nieruchomości a właściciel lub użytkownik 

wieczysty zbywa tę nieruchomość w terminie 5 lat 

od wejścia w życie MPZP.  

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% 

wzrostu wartości nieruchomości (stawka ta jest 

zróżnicowana w zależności od rodzaju 
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przeznaczenia w MPZP i określona w uchwale). 

Opłata planistyczna stanowi dochód własny gminy.  

Aby określić, czy nastąpił wzrost wartości 

nieruchomości wójt zleca rzeczoznawcy 

majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego 

z określeniem wartości nieruchomości przed i po 

zbyciu 

SPORZĄDZIŁA A. PADUCH -JUREK 

OPŁATY ZA KONCESJĘ NA SPRZEDAŻ 

ALKOHOLU 

Osoby sprzedające alkohol miały obowiązek do 30 

września uiścić III ratę opłaty za korzystanie z 

koncesji.  

Artykuł 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

stanowi, że gminy od osób sprzedających alkohol 

pobierają opłaty koncesyjne. Opłata taka jest 

wnoszona na rachunek gminy w każdym roku 

kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech 

równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja 

i 30 września danego roku kalendarzowego. 

Na terenie gminy Potęgowo jest 25 punktów handlu 

detalicznego ( sklepów ) i 5 punktów 

gastronomicznych, w tym 2 to ogródki piwne.  

Wszyscy przedsiębiorcy wywiązali się terminowo z 

obowiązku opłacenia koncesji za sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie naszej Gminy. 

OPRACOWANIE: ANNA MOCZULSKA 

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH 

WYDAWANIA WARUNKÓW 

TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  

Od dnia 19 września 2020r. obowiązują nowe 

przepisy dotyczące zasad wydawania warunków 

technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych, wprowadzone na mocy Ustawy  

z dnia 13.02.2020r. o zmianie ustawy Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 

2020r., poz. 471).  

Ustawa wprowadza zmianę do ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, poprzez dodanie art. 19a regulującego na 

poziomie ustawowym procedurę wydawania 

warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz 

odbioru przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych.  

Zgodnie z treścią ww. artykułu wprowadzone 

zostały obligatoryjne terminy wydawania przez 

przedsiębiorstwa wod-kan warunków technicznych 

przyłączenia do sieci albo uzasadnionej odmowy 

przyłączenia. Terminy te wynoszą odpowiednio 21 

dni od dnia złożenia wniosku w przypadku 

budynków jednorodzinnych oraz 45 dni - w 

przypadku pozostałych inwestycji.  

Przedsiębiorstwo wod-kan jest także zobligowane 

potwierdzić pisemnie złożenie wniosku przez 

podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.  

W treści art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został 

także określony minimalny zakres treściowy 

wniosku o przyłączenie do sieci, zgodnie z którym 

wniosek taki musi zawierać co najmniej:  

1) Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 

zamieszkania lub siedziby podmiotu 

ubiegającego się o przyłączenie do sieci, 

2) Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub 

obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci 

(adres, nr działki), 

3) Informacje o przeznaczeniu i sposobie 

wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, 

który ma zostać przyłączony do sieci, 

4) Określenie dobowego zapotrzebowania na 

wodę do celów bytowych, technologicznych, 

przeciwpożarowych oraz innych, z 

uwzględnieniem przepływów średniodobowych  

a) i maksymalnych godzinowych, 

5) Określenie ilości i jakości odprowadzanych  

ścieków z podziałem na ścieki bytowe  

b) i przemysłowe oraz wielkości ładunku 

zanieczyszczeń, 

6) Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający 

usytuowanie przyłącza w stosunku  

do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
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Zgodnie z wprowadzonym przepisem 

przedsiębiorstwa wod-kan nie mogą pobierać opłat  

za wydanie warunków technicznych przyłączenia do 

sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub 

przeniesienie na inny podmiot. Opłata nie może być 

pobierana także za odbiór przyłączy.  

W treści art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

zawarto również zapis iż podstawą realizacji 

przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego jest 

plan sytuacyjny uwzględniający warunki 

przyłączenia do sieci, sporządzony na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej. 

Oznacza to, że dla realizacji przyłącza nie jest 

obecnie wymagane ani pozwolenie na budowę ani 

zgłoszenie do właściwego organu nadzoru 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

Przedsiębiorstwo wod-kan nie może odmówić 

dokonania odbioru przyłącza, które zostało 

wykonane zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

REALIZACJA PROGRAMU „DEBATA” DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ramach realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oram Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020r. w szkole podstawowej 

w Potęgowie oraz szkole podstawowej w Łupawie 

odbyły się warsztaty profilaktyczne.  

Adresatami programu była grupa dzieci jeszcze 

przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 14 lat). 

Program miał charakter uprzedzający. Jego 

zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu 

używaniu alkoholu, towarzyszącym temu 

konsekwencjom oraz promowanie postawy 

trzeźwości. Spotkanie miało na celu przyjrzenie się 

przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich 

modyfikacji.  

Program „Debata” reprezentuje formę krótkiej 

interwencji profilaktycznej w grupie i ma za zadanie 

redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne 

skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu.  

Obecna wersja programu znajduje się w „Systemie 

rekomendacji programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz 

Instytut Psychiatrii i Neurologii. 

SPORZĄDZIŁA: MARTYNA OLKOWSKA  

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLIC 

TERAPEUTYCZNYCH 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zorganizowała zajęcia w świetlicach 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w 

szczególności z problemami dysfunkcyjnymi, 

zagrożonymi problemami alkoholowymi, przemocą, 

niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.  

Zajęcia mają na celu podnieść poziom wiedzy 

społeczeństwa na temat problemów związanych z 

nadużywaniem alkoholu i stosowaniem używek. 

Zajęcia odbywają się w świetlicy Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie, w Centrum Promocji Produktu 

Lokalnego oraz w szkołach podstawowych w 

ramach świetlicy szkolnej. 

SPORZĄDZIŁA: MARTYNA OLKOWSKA  

ŚRODOWISKOWY DOM SAMPOMOCY 

ŚWIĘTUJE 20-LECIE DZIAŁALNOŚCI  

 

27 października 2020 roku Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Potęgowie obchodził 20-lecie 

swojej działalności. Ze względu na istniejącą 

pandemię spotkanie odbyło się w systemie 

zamkniętym z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Wójt Dawid 

Litwin oraz Zastępca Wójta Pani Anna Boniecka, 
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którzy zrobili niespodziankę naszym uczestnikom i 

obdarowali nasze warsztaty prezentami. 

 

W 2000 roku trud utworzenia naszej placówki 

przyjęła na siebie Pani Halina Chaba – Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Potęgowie. Jednostką kierowała do końca 2005 

roku. W okresie 2006-2019 jednostką, która 

znajdowała się w strukturach GOPS, kierowała Pani 

Iwony Gierkę. Środowiskowy Dom Samopomocy z 

dniem 1 stycznia 2020 roku wyodrębnił się ze 

struktur GOPS w Potęgowie i od tego dnia istnieje 

już jako samodzielna jednostka organizacyjna 

samorządu. 

 

ŚDS w Potęgowie stanowi oparcie społeczne dla  25 

pełnoletnich osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych z 

terenu Gminy Potęgowo. Osoby te wymagają 

pomocy niezbędnej do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym. W szczególności w celu 

zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a 

także integracji społecznej. W tym celu ŚDS 

prowadzi warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, 

stolarskie, plastyczne i krawieckie. 

OPRACOWANIE:  ŚDS PAWEŁ KAMIŃSKI  

W przypadku pytań lub propozycji 

związanych z niniejszym Informatorem, 

uprzejmie prosimy o kontakt przez pocztę  

e-mail na adres: zp@potegowo.pl 
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