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HARMONOGRAM PRZESYŁANIA 

MATERIAŁÓW DO INFORMATORA UGP 

Szanowni Państwo, przypominamy harmonogram 

nadsyłania materiałów z Waszych wydziałów, 

przeznaczonych do publikacji w Informatorze.  

Dziękujemy za dotrzymywanie terminów,  

z pewnością ułatwi to przygotowanie informatora. 

 do 10 każdego miesiąca – pion Sekretarza, 

GOPS, stanowisko ds. oświaty 

 do 15 każdego miesiąca – referat finansowy, 

ZUP 

 do 25 każdego miesiąca – referat UE, referat 

NOŚiR 

 do 30 każdego miesiąca – referat IGPiZP 

Jakie materiały przesyłać? W przygotowywanych 

informacjach prosimy poruszać wszelkie tematy, 

które uznają Państwo za warte przekazania innym 

pracownikom jednostek - relacje z wydarzeń, 

zmiany w przepisach, planowane przedsięwzięcia, 

sprawy istotne dla społeczności, komunikaty. 

Prosimy podpisać każdy materiał – ułatwi to dalszy 

kontakt osobom zainteresowanym wątkiem. 

Prosimy wziąć pod uwagę, że Informator ukazuje się 

na koniec miesiąca – niektóre informacje mogą być 

już wtedy nieaktualne. 

Materiały prosimy przesyłać na adresy: 

zp@potegowo.pl oraz jkurbanski@gmail.com 

OŚWIATA  

W styczniu wszyscy uczniowie świętowali Dzień 

Babci i Dziadka, a uczniowie SP w Potęgowie 

zorganizowali obchody święta w Gminnym 

Centrum Kultury. 

W lutym 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja do 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół 

podstawowych na rok szkolny 2019/2020 – 

szczegóły znajdują się na stronie www.potegowo.pl 

oraz na stronach szkół www.splupawa.pl oraz 

www.zspotegowo.pl/index.php/rekrutacja    

W miesiącu marcu 2019 r. zaplanowano w szkołach 

m.in. następujące wydarzenia:  

- SP Łupawa -  Turniej gier i zabaw „Biały Miś”; Finał 

Powiatowego Konkursu Matematycznego 

„Wspaniała Siódemka”, Konkurs Matematyczny 

„Kangur”, Powiatowy Konkurs Recytatorski 

„Świeczka dla Mistrza Adama”,  

- SP Potęgowo - Półfinał Wojewódzki Piłki Ręcznej 

Chłopców, Konkurs Matematyczny „Kangur”, 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny z Językiem 

Angielskim „Brain Twister’ – etap powiatowy, 

Tydzień Profilaktyki Logopedycznej, 

- SP Skórowo - I etap Międzyszkolnego Konkursu  

z Języka Angielskiego „Projekt – reading”, Szkolny 

Turniej Warcabowo – Szachowy, Dzień Profilaktyki 

Logopedycznej. 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB 

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY 

DOSTĘPNY JUŻ OD MARCA 

E-dowód to dowód osobisty z warstwą 

elektroniczną. Będzie wydawany od 4 marca br.  

Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego 

wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem  

z warstwą elektroniczną, będzie mógł go wymienić 

jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego 

dokumentu.  E-dowód umożliwia: uwierzytelnianie 

się w e-usługach, podpisywanie dokumentów 

elektronicznych, korzystanie z automatycznych 

bramek granicznych (np. na lotniskach), 

komunikację obywatela z: administracją publiczną, 

służbą zdrowia, podmiotami komercyjnymi. 

 

W warstwie elektronicznej zawarte będą trzy 

certyfikaty: potwierdzenia obecności – nie wymaga 

kodu PIN, identyfikacji i uwierzytelnienia – wymaga 

4-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 1), podpisu 

osobistego (fakultatywny) – wymaga 6-cyfrowego 

http://www.potegowo.pl/
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kodu PIN (tzw. PIN 2), oraz przestrzeń na 

kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. 

Data końca okresu ważności certyfikatów jest taka 

sama, jak data ważności e-dowodu, z wyjątkiem 

szczególnego przypadku unieważnienia 

certyfikatów przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

 

Wydawanie nowych dokumentów rozpocznie się w 

marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie 

rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana 

dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód 

będzie bezpłatna. 

WYDŁUŻENIE KADENCJI SOŁTYSÓW 

ORAZ RAD SOŁECKICH  

28 stycznia Wójt podpisał zarządzenie  

w sprawie określenia formy i zakresu 

przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany 

statutów sołectw w kierunku wydłużenia do 5 lat 

kadencji, na jaką Zebranie Wiejskie wybiera 

Sołtysa i Radę Sołecką.  

Propozycja jest związana z wydłużeniem kadencji 

samorządu z 4 do 5 lat. Dzięki temu kadencje 

jednostek pomocniczych i władz na szczeblu 

gminnym zostaną zsynchronizowane w czasie. 

Konsultacje były prowadzone od 29 stycznia do 8 

lutego. Uwzględniając ich wyniki, Rada Gminy 

wydłużyła kadencję sołtysów i Rad Sołeckich do 5 lat 

ZEZWOLENIE NA DETALICZNĄ SPRZEDAŻ 

ALKOHOLU 

Aby sprzedawać alkohol w sklepie albo  

w restauracji, należy uzyskać oddzielne zezwolenia 

na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.  

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali takie zezwolenie i 

prowadzą sprzedaż alkoholu w placówkach 

handlowych oraz placówkach gastronomicznych, 

mieli obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o 

wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31 

stycznia 2019r.Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący 

sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Potęgowo, 

wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczenia w 

ustawowym terminie, jak i wnieśli terminowo 

należność.  

Na terenie Gminy Potęgowo funkcjonują 4 punkty 

gastronomiczne oraz 27 punktów handlowych.  

W miesiącu styczniu 2019 roku doszło do likwidacji 

1 punktu sprzedaży. 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA 

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

CEIDG jest elektronicznym rejestrem 

przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal 

bardzo ułatwia prowadzenie firmy. Dzięki niemu 

możesz założyć firmę, zmieniać dane we wpisie,  

a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność 

gospodarczą.  

 

Portal skierowany jest do: przedsiębiorców, osób, 

które chcą zarejestrować działalność gospodarczą, 

które szukają informacji na temat firm  

i przedsiębiorców. Sprawy związane z rejestracją 

firmy nadal możesz załatwić osobiście w dowolnym 

urzędzie miasta lub gminy, niezależnie od miejsca 

zamieszkania. 

W miesiącu styczniu 2019 roku za pośrednictwem 

systemu CEIDG przetworzono w Urzędzie Gminy  

w Potęgowie 22 wnioski CEIDG-1. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU 

ZAUFANEGO W URZĘDZIE  GMINY 

POTĘGOWO 

Na podstawie udzielonej zgody Ministra Cyfryzacji 

w Urzędzie Gminy Potęgowo funkcjonuje Punkt 

Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP.  

W styczniu 2019 roku z naszego Punktu 

Potwierdzania Profilu Zaufanego skorzystało  

7 osób.  

W celu potwierdzenia, przedłużenia ważności lub 

unieważnienia profilu zaufanego ePUAP 

zapraszamy do naszego Punktu Potwierdzającego 

zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Potęgowo ul. 

Kościuszki 5, 76 – 230 Potęgowo  – parter, pokój nr 

4 Punkt Potwierdzania Profile Zaufane ePUAP 

czynny jest w godzinach pracy Urzędu, · tj. 

poniedziałek 8.30 – 16.30 oraz wtorek, środa, 

czwartek i piątek od 7.30 do 15.30. 

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatnym 

odpowiednikiem podpisu elektronicznego 

weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, 

dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy 

administracyjne drogą elektroniczną. Aby utworzyć, 

a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej 

kolejności osoba zainteresowana musi:  założyć 

konto użytkownika na ePUAP pod adresem 

epuap.gov.pl,  zalogować się na posiadane konto na 

ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na 

ePUAP usługi elektronicznej (w zakładce: moje 

konto/moje profile zaufane/ złóż wniosek) wypełnić 

oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu 

zaufanego ePUAP”, w terminie 14 dni zgłosić się, 

z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, 

do wybranego przez siebie Punktu 

Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości 

i Profilu Zaufanego. 

Tych z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze konta 

na elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej i nie złożyli wniosku o potwierdzenie 

profilu zaufanego zapraszamy na stronę ePUAP: 

http://epuap.gov.pl 

MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ IRENEUSZA 

JASIŃSKIEGO NA BAZIE  INFORMACJI 

PRZEKAZANYCH PRZEZ MAR TYNĘ KOZAK, 

ALEKSANDRĘ DOMAGAŁĘ,  ANNĘ MOCZULSKĄ.  

PROGRAM OPERACYJNY POMOC 

ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

kontynuuje działania w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym w Podprogramie 2018 (PO PŻ). 

Przy współpracy z Fundacją Bocianie Gniazdo  

w Runowie, od listopada 2018r. prowadzona jest 

nieodpłatna dystrybucja artykułów spożywczych 

wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców 

Gminy Potęgowo. Od października 2018 r. uległo 

zmianie kryterium dochodowe uprawniające do 

korzystania z pomocy żywnościowej,  tj. 1.402 zł dla 

osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby 

w rodzinie.  

W styczniu 2019r. uprawnionych do odbioru 

paczek żywnościowych było 580 osób.   

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom 

pomagającym przy rozładunku żywności  

i zapraszamy do dalszej współpracy. 

KARTY DUŻEJ RODZINY TAKŻE PRZY 

DOROSŁYCH DZIECIACH  

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania  Karty 

Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom 

oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli 

na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, 

niezależnie od tego,  ile te dzieci mają dzisiaj lat. 

 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także 

dzieciom: 

• w wieku do 18. roku życia, 

• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci 

uczących się w szkole lub szkole wyższej, 

http://www.potegowo.pl/
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• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko 

w przypadku, gdy w chwili składania wniosku  

w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających 

powyższe warunki. 

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty 

Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego 

sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd 

ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie 

dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie 

pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie 

ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

W Środowiskowym Domu Samopomocy  

w Potęgowie pierwszy miesiąc nowego roku  minął 

bardzo szybko i aktywnie.   

 

Od 14 stycznia br.  część uczestników ponownie 

korzysta z usług  Poradni Rehabilitacyjnej  

w Potęgowie. W poniedziałki  i środy odbywają  się 

zajęcia logopedyczne, dzięki którym nasi 

domownicy mogą usprawnić proces 

porozumiewania się oraz korygują wady wymowy.  

Wtorki  zarezerwowane są  na warsztaty teatralne, 

podczas których przygotowywane są 

przedstawienia  oraz występy muzyczne. W czwartki 

uczestnicy biorą udział w zajęciach komputerowych, 

w ramach projektu  „,,Szkolenie językowe  

i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji”.  

Również tego dnia prowadzone są  ćwiczenia 

ogólnousprawniające, służące polepszeniu 

sprawności i koordynacji ruchowej.  Grafik zajęć jest 

dość napięty, więc piątek przeznaczamy w głównej 

mierze na odpoczynek i wspólne, radosne spędzanie 

czasu. 

REALIZACJA PROJEKTU SREBRNA SIEĆ  

Na terenie Gminy Potęgowo trwa realizacja 

projektu pn. „Srebrna Sieć”, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 

Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług 

Społecznych.  

Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, natomiast 

partnerami: gmina Damnica, gmina Główczyce, 

gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina 

Potęgowo, gmina Tuchomie, powiat słupski 

reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc oraz 

Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła.  

„Srebrna Sieć” to projekt partnerski 11 podmiotów 

umożliwiający osobom niesamodzielnym, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem 

w wieku 60+ oraz ich opiekunom faktycznym dostęp 

do wysokiej jakości dopasowanych  

i zindywidualizowanych usług społecznych. Do 

chwili obecnej zostały przeprowadzone po cztery 

szkolenia dla seniorów i opiekunów faktycznych. 

Odbyły się również dwa warsztaty dla 

wolontariuszy.  Ponadto uczestnicy projektu 

korzystają z sąsiedzkich usług opiekuńczych, 

rehabilitacji domowej, wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz zdalnych usług opiekuńczych 

– teleopieka.  

Za nami piknik senioralny oraz pierwsze 

posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie. 

Na terenie naszej gminy udział w projekcie bierze 

25 seniorów w wieku 60+, 15 opiekunów 

faktycznych, 10 wolontariuszy, 7 członków Rady 

Seniorów. 

PROGRAM RODZINA 500+ 

Rządowy program wsparcia dla rodziców „Rodzina 

500+” istnieje od 01.04.2016r. W Gminie Potęgowo 

realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Potęgowie.  

Świadczeniem wychowawczym, na obszarze Gminy 

Potęgowo, objęto od początku programu 1173 

dzieci w wieku do 18 lat z  672 rodzin naturalnych. 

Liczba rodzin kwalifikujących się do otrzymywania 

pomocy w ramach ustawy stale maleje. 

http://www.potegowo.pl/
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W 2017 roku zakwalifikowanych do programu było 

638 rodzin, a świadczenia otrzymało 1029 dzieci,  

w 2018r. już tylko 953 dzieci z 574 rodzin. 

Rodziny otrzymujące świadczenie na pierwsze 

dziecko stanowiły 69,51 % wszystkich rodzin 

pobierających świadczenie w 2018 roku, co oznacza, 

że spełniały one kryterium dochodowe. Wśród 574 

rodzin otrzymujący świadczenia,  24,04 % to rodziny 

z co najmniej jednym dzieckiem z orzeczeniem  

o niepełnosprawności. W 2018r. Gmina Potęgowo 

na samą wypłatę świadczeń wychowawczych, 

otrzymała  z budżetu państwa ponad 4mln  900 tyś. 

złotych. Świadczenia nienależnie pobrane stanowią 

kwotę 8.409 zł (stan na 31.12.2018r.). 

820 dzieci to przeciętna miesięczna liczba dzieci, na 

które rodziny otrzymywały pomoc. Największą 

liczbę wypłat świadczeń odnotowano w m-cu 

styczniu 2018r. – 838 dzieci, najmniejszą w m-cu 

październiku 2018r. – 738 dzieci. Miesiąc 

październik jest pierwszym miesiącem nowego 

okresu zasiłkowego, zatem mniejsza liczba dzieci, 

którym wypłacono świadczenie spowodowana jest 

terminem, w którym złożony został wniosek  

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się  

o świadczenie wychowawcze na kolejny okres 

zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 

końca sierpnia, ustalenie prawa do w/w. 

świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 

do końca października. 

1583 ZŁ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 

OTRZYMA RODZIC W 2019 R.   

W Monitorze Polskim z dnia 14 listopada 2018 r. 

opublikowane zostało obwieszczenie Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 

listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia 

pielęgnacyjnego w roku 2019 (M. P. poz.1099), 

zgodnie z którym kwota tego świadczenia w 2019 

r. wynosi 1.583 złote. 

Dla kogo wsparcie? Świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 

nad osobą legitymującą się orzeczeniem  

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia 

są: matka albo ojciec; opiekun faktyczny dziecka; 

osoba, będąca rodziną zastępczą spokrewnioną  

w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. Przyznawane bez 

względu wysokość dochodów członka rodziny. 

Przysługuje w sytuacji, gdy niepełnosprawność 

członka rodziny powstała: nie później niż do 
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ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki  

w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż 

do ukończenia 25 roku życia. 

INFORMACJE OPRACOWAŁA IWONA GIERKE 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU W 

GMINIE OD STYCZNIA 2019R. 

REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD USŁUG 

PUBLICZNYCH Z.B. W POTEGOWIE 

Pomimo prowadzonych od wielu lat kampanii 

edukacyjnych w zakresie kształtowania postaw 

ekologicznych oraz prawidłowej gospodarki 

odpadami, stopień zanieczyszczenia naszych 

miejscowości jest nadal wysoki, co można 

zauważyć zwłaszcza na terenach przydrożnych, 

prywatnych, kolejowych… Utrzymanie czystości  

i porządku należy do zadań własnych gminy  

i dotychczas zlecane było do realizacji podmiotom 

zewnętrznym.   

Na mocy Uchwały Nr LVIII/434/2018 z dnia 08 

listopada 2018r w sprawie zmiany statutu Zakładu 

Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie, zakres zadań 

własnych gminy 

zleconych do 

realizacji przez 

Zakład, został 

rozszerzony o 

zadania z zakresu 

utrzymania 

czystości i porządku 

w gminie.   

Od stycznia br.  

w Zakładzie Usług 

Publicznych Z. B. w 

Potęgowie został 

też wyodrębniony 

nowy dział – 

oczyszczanie miast i wsi, w ramach którego grupa 

pracowników porządkowych wykonuje prace 

obejmujące: odśnieżanie chodników, parkingów  

i placów, posypywanie piasku lub soli, zamiatanie 

chodników, parkingów, placów gminnych oraz 

zbieranie odpadów w obrębie miejscowości  

i w pasach dróg, utrzymanie czystości na 

przystankach, sprzątanie biomasy – liści, gałęzi, 

wykaszanie skwerów i pasów zieleni, przycinanie 

żywopłotów, mycie tablic i znaków, porządkowanie 

terenu przed i po uroczystościach gminnych, 

wykonywanie prac w obrębie stadionu gminnego 

itp.  

W celu sprawnego i efektywnego wykonywania 

zadań związanych z utrzymaniem czystości  

i porządku w gminie, planowane jest stopniowe 

mechanizowanie działu poprzez rozbudowę taboru 

komunalnego, w tym zakup samochodu 

dostawczego umożliwiającego przewóz zebranych 

odpadów oraz miniciągnika komunalnego 

wyposażonego w zamiatarkę, pług, posypywarkę 

piasku.  

Celem Zakładu jest dotarcie do wszystkich 

miejscowości naszej gminy. Liczymy na współpracę 

z sołtysami i radnymi a także mieszkańcami czynnie 

zaangażowanymi w dbanie o czyste, zdrowsze 

środowisko oraz wizerunek naszej małej ojczyzny.  

ELWIRA SZEWCZYK - DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

WIĘKSZY ZWROT AKCYZY  OD PALIWA 

ROLNICZEGO! 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa  

z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy  

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247).  

Pierwsza z najważniejszych zmian dotyczy 

zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego z 86 

l/ha do 100 l/ha. Zgodnie z obowiązującą stawką 

zwrotu akcyzy na poziomie 1 złotego w 2019 roku 

rolnik będzie mógł otrzymać 100 złotych zwrotu 

akcyzy za paliwo rolnicze za każdy 1 hektar użytków 

rolnych.  

Druga zmiana to możliwość otrzymania dodatkowej 

dopłaty do paliwa rolniczego za chów lub hodowlę 

bydła, która będzie wyliczana na poziomie 30 litrów 

dla 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP).  

Środki za paliwo rolnicze przyznane zostaną 

gospodarstwom utrzymującym bydło, których 

rolnik był posiadaczem w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku. Dla przykładu za każdą krowę 

gospodarz może otrzymać 30 złotych dotacji do 

http://www.potegowo.pl/
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paliwa, 24 złote do każdej jałówki powyżej 1 roku 

oraz 4,5 złotego na każdego cielaka. Co ważne, ta 

dopłata będzie dodatkowa, co oznacza, że rolnik 

otrzyma zwrot akcyzy do paliwa rolniczego zarówno 

za użytki rolne, jak i za bydło. Nieznacznej 

modyfikacji uległ także wniosek o zwrot podatku 

akcyzowego – zmiana dotyczy oświadczenia 

wnioskodawcy o średniej rocznej liczbie dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła. Do wniosku  

o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze trzeba dołączyć 

imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego  

z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku oraz oświadczenie o powierzchni 

posiadanych i dzierżawionych użytków rolnych.  

Hodowcy bydła będą musieli uzyskać zaświadczenie 

z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, zawierające informację  

o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika  

w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot 

akcyzy. 

Tak jak w latach ubiegłych rolnicy posiadający użytki 

rolne na terenie naszej gminy mogą składać do 

Wójta Gminy Potęgowo wnioski o zwrot podatku 

akcyzowego za paliwo wykorzystane do produkcji 

rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 

stycznia 2019 roku, w terminie od 1 do 28 lutego 

2019 roku. Kolejny nabór wniosków na dotacje do 

paliwa rolniczego odbędzie się od 1 sierpnia do 31 

sierpnia 2019 roku, kiedy to będzie można 

wnioskować o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 

zakupione od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku.   

Pieniądze wypłacane będą od 1 do 30 kwietnia 2019 

r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym 

terminie, a od 1 do 31 października 2019 r.  

w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na rok 2019 są dostępne w Urzędzie 

Gminy Potęgowo w pokoju nr 27 w godzinach pracy 

urzędu, a także na naszej stronie internetowej 

www.bip.potegowo.pl w zakładce Pliki do pobrania. 

W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ 

PROSIMY O KONTAKT Z P. KAMILĄ RAMULT 

TEL. 59 845 49 87.  

UWAGA: OPŁATA ZA ODPADY  

20 lutego 2019 roku upłynął termin płatności II raty 

opłaty za wywóz odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                  

Proszę o terminowe dokonywanie płatności  

w nowych stawkach ustalonych na 2019 rok,  

o których podatnicy zostali poinformowani 

zawiadomieniem o wysokości opłaty za odpady 

komunalne.  

Ponadto przypomina się, iż każdy podatnik  

w opłacie za wywóz odpadów komunalnych posiada 

indywidualny numer rachunku bankowego.  

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ OPŁATY ZA ODPADY 

KOMUNALNE NA KONTO PODSTAWOWE URZĘDU 

GMINY W POTĘGOWIE.  

Istnieje również możliwość złożenia w Urzędzie 

Gminy w Potęgowie zgody na otrzymywanie 

informacji o terminie zapłaty należności pieniężnych 

lub jego upływie za pośrednictwem krótkiej 

wiadomości tekstowej (sms).  

Druk niniejszej zgody można pobrać w siedzibie 

Urzędu Gminy w pokoju 2 oraz 7.  

WSZELKICH INFORMACJI  DOTYCZĄCYCH 

PŁATNOŚCI ZA WYWÓZ ODPADÓW 

KOMUNALNYCH UDZIELA MAGDALENA 

GŁÓWCZEWSKA TEL. (59 )  841 69 44  

PODATKI – PRZYPOMINAMY  

O TERMINACH PŁATNOŚC I  

15.02.2019 r. upłynął termin złożenia deklaracji 

i płatności podatku od środków transportowych.  

W lutym dokonano wymiaru podatków lokalnych za 

2019 r., decyzje wymiarowe zostały doręczone 

podatnikom. 

Terminy płatności podatków lokalnych: 

 15 marca 2019 

 15 maja 2019 

 15 września 2019 

 15 listopada 2019 

Termin płatności użytkowania wieczystego: 

 31 marca 2019 r. 

http://www.potegowo.pl/
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ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW 

ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU I  JEDNOSTEK 

Pracownicy Urzędu Gminy Potęgowo biorą od 

stycznia 2019 r. udział w szkoleniach, które 

odbywają się w ramach projektu „Pomorskie 

Urzędy Przyjazne Przedsiębiorcom”.  

 

Tematyka szkoleń dotyczy m.in. ochrony danych 

osobowych w procesie elektronizacji usług, 

nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia 

e-usług, opłat lokalnych i zarządzania 

nieruchomościami gminnymi. W związku z tym, iż 

jest to projekt kilku gmin pracownicy naszej Gminy 

odbywają szkolenia wspólnie z pracownikami 

Gminy Wicko. 

Ponadto pracownicy UG Potęgowo i jednostek 

organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz Zakładu Usług Publicznych 

Z.B. uczestniczą od czerwca 2018r. w projekcie pn. 

„Mocne Potęgowo – wzmocnienie potencjału osób 

pracujących w instytucjach państwowych w Gminie 

Potęgowo” w ramach którego korzystają z:  

 konsultacji z fizjoterapeutą,  

 pakietów rehabilitacyjnych, 

 karnetów na usługi sportowo-rekreacyjne, 

 porad żywieniowych.  

Wyposażone zostały już  stanowiska pracy poprzez 

zakup ergonomicznych krzeseł, podnóżków, 

podkładek i lampek na biurka. W ramach projektu, 

pracownicy uczestniczą również w cyklu szkoleń 

związanych z tematyką z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej i społecznej  (m.in. komunikacja, stres  

w pracy, asertywność itp.).   

Warto podkreślić, iż Gmina Potęgowo, niezbędny 

wkład własny, poniesie w formie niefinansowej  

w postaci udostępnienia pomieszczeń na szkolenia.  

PRZYGOTOWAŁA ANITA WESOŁOWSKA  

SPOTKANIA W SPRAWIE 

OPRACOWYWANYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I 

STUDIUM W GMINIE POTĘGOWO  

W dniach 14 stycznia oraz 28 stycznia 2019 r. 

odbyły się spotkania Wójta Gminy Potęgowo 

Dawida Litwina wraz z pracownikami Urzędu 

Gminy z radnymi Gminy Potęgowo oraz 

urbanistami, wykonującymi prace planistyczne na 

rzecz Gminy Potęgowo.  

Celem tych spotkań był zapoznanie przybyłych ze 

stopniem zaawansowania procedur związanych  

z uchwalaniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Potęgowo.  Uchwały  

o przystąpieniu do sporządzenia planów oraz 

Studium podejmuje Rada Gminy. 

W dniu 14.01.2019r. zaprezentowano  projekty 

planów, których autorami są urbaniści: Filip 

Sokołowski i Joanna Norek. Są to:  

1) MPZP Centrum miejscowości Potęgowo  

i fragmentu obrębu Darżyno w gminie Potęgowo  

(uchwała nr XLIX/358/2018 z dnia 24 stycznia 

2018r.); 

2) MPZP dla terenów inwestycyjnych w obrębie 

Darżyno (uchwała nr XLIX/360/2018 z dnia 24 

stycznia 2018r.) 

3) MPZP dla fragmentu obrębów Warcimino  

i Żychlin (uchwała nr xlv/338/2018 z 27 listopada 

2017r.) 

4) MPZP dla fragment obrębów Głuszyno  

i Głuszynko (uchwała nr XLVII/337/2017 z dnia 29 

listopada 2017r.) 

5) MPZP dla działki nr 309/3 w obrębie Darżyno 

(uchwała nr XXXIX/288/2017 z dnia 30 czerwca 

2017r.) 

W dniu 28 stycznia 2019 r. z zaprezentowano 

projekt planu i Studium , których autorem jest 

urbanista Piotr Szafranowicz. 

1) MPZP Potęgowo – zachód (uchwała nr 

XLIX/359/2018 z dnia 24 stycznia 2018r.)  

http://www.potegowo.pl/
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2) Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Potęgowo (uchwała  nr XVIII/128/2016 z dnia 29 

stycznia 2016r.)  

W trakcie prac nad projektem Studium 

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne  

z możliwością złożenia wniosku, co pozwoliło 

zaktualizować zapisy, dostosować do potrzeb  

mieszkańców, inwestorów, turystów i innych. 

Studium niebawem będzie wyłożone do 

publicznego wglądu.  

 

Przystąpienie do sporządzenia planów wynikało 

głównie z konieczności ustalenia zasad zabudowy  

i zagospodarowania w miejscowym planie 

zagospodarowania, by ograniczyć powstanie dużych 

hodowli zwierzęcych, a także ze względu na strefy 

oddziaływania elektrowni wiatrowych oraz 

planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach 

prawa, które utrudnią lub uniemożliwią realizację 

zabudowy w odległości mniejszej niż 10 krotna 

wysokość turbiny. Zgłaszane były także wnioski 

mieszkańców. 

W ramach każdej procedury planistycznej odbędzie 

się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu  

i będzie to dla mieszkańców czas zgłaszania uwag 

i wniosków.  

Spotkania przebiegły w dobrej atmosferze, była na 

nich duża frekwencja, a dyskusje okazały się 

owocne.  

E. BEDNARSKA. K. KOZ IOŁ  

 

 

SPOTKANIA DOT. PROGRAMU CZYSTE 

POWIETRZE 

W dniach 30 i 31 stycznia 2019 r. w Potęgowie  

i Łupawie odbyły się spotkania dotyczące 

programu „Czyste Powietrze”. Spotkania 

poprowadziła fundacja GlobalECO. 

Dla osób zainteresowanych programem fundacja 

świadczy pomoc w zakresie realizacji wizji lokalnej 

na nieruchomości, doboru urządzeń i instalacji do 

potrzeb każdego budynku oraz rozwiązania  

i materiały do termomodernizacji, sporządzenia 

kosztorysu urządzeń, instalacji oraz prac 

montażowych, sporządzenia uproszczonej 

charakterystyki energetycznej budynku lub audytu 

energetycznego, wypełnienia wniosku o dotację lub 

refundację. 

Zakres prac jest ustalany indywidualnie z każdym 

mieszkańcem. Jeśli ktoś z Państwa byłby 

zainteresowany usługami fundacji należy wypełnić 

ankietę i przesłać na jej adres ( 

http://fundacjaglobaleco.pl ) Jednocześnie 

informujemy, iż gmina nie ponosi 

odpowiedzialności za jakość wykonanych prac przez 

fundację. 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, 

którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 

wprowadzanych do atmosfery przez domy 

jednorodzinne. Program skierowany jest do osób 

fizycznych będących właścicielami domów 

jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na 

rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 

Program przewiduje dofinansowanie m. in. na: 

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców  

i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup  

i montaż nowych źródeł ciepła, 

spełniających wymagania programu 

 docieplenie przegród budynku 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

 montaż lub modernizację instalacji 

centralnego ogrzewania i cieplej wody 

użytkowej 

 instalację odnawialnych źródeł energii 

(kolektorów słonecznych i instalacji 

fotowoltaicznej) 

http://www.potegowo.pl/
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 montaż wentylacji mechanicznej  

z odzyskiem ciepła. 

Dotacje i pożyczki będą udzielane za 

pośrednictwem Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

(WFOŚiGW). 

Wszelkich informacji na temat programu można 

uzyskać w Urzędzie Gminy  w Potęgowie pok. 29 tel. 

59 841 69 43, a także na stronie internetowej 

www.wfos.gdansk.pl  

EWA OSOSIŃSKA - INSP. DS. UTRZYMANIA 

CZYSTOŚCI I  PORZĄDKU  ORAZ GOSP. 

ODPADAMI 

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI 

BUDOWY CIEPŁOCIĄGU  

 Budowa sieci instalacji ciepłowniczej  

w miejscowości Potęgowo wraz z węzłami 

cieplnymi  – ETAP II 

 Stan zaawansowania robót związanych  

z budową sieci ciepłowniczej w Potęgowie 

Trwają prace związane z budową sieci 

ciepłowniczej i wykonaniem węzłów cieplnych w 

budynkach wielorodzinnych spółdzielni 

mieszkaniowych. 

 Należy zaznaczyć, że prace związane z budowę sieci 

ciepłowniczej odbywają się ze znacznym 

wyprzedzeniem w stosunku do przyjętego 

harmonogramu. Zakończono budowę sieci na 

terenie Spółdzielni Mieszkaniowej  „Na Skarpie” , 

gdzie obecnie prowadzone są prace porządkowe po 

wykonanych wykopach. W fazie końcowej jest 

montaż sieci ciepłowniczej na terenie Spółdzielni 

„Dom” i Wspólnoty Mieszkaniowej „Racławicka 8”. 

Rozpoczęto budowę sieci ciepłowniczej na ul. 

Szerokiej. Roboty prowadzone są jednocześnie na 

różnych odcinkach sieci ciepłowniczej. Ponadto 

trwają prace związane z montażem węzłów 

ciepłowniczych w pomieszczeniach,  gdzie odbywają 

się także intensywne prace budowlane 

dostosowując pomieszczenia do parametrów 

zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Przypominamy, iż prace związane z budową sieci 

ciepłowniczej wznowiono w styczniu 2019 r.  

i odbywają się one obecnie w centrum miejscowości 

Potęgowo – osiedle mieszkaniowe oraz fragment ul. 

Szerokiej. Budowa sieci cieplnej dotyczy wykonania 

przebudowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej 

preizolowanej,  która połączona będzie z siecią 

wykonaną w ubiegłym roku tj. odcinek sieci 

dotyczący nowego źródła ciepła biogazownia 

Darżyno. Sieć cieplną zaprojektowano z rur 

preizolowanych z izolacją, wyposażoną w przewody 

impulsowe systemu sygnalizacyjno-alarmowego. 

 

Wykonawcą robót jest wyłonione w przetargu 

Konsorcjum „Potęgowo 2017” składające się z firm: 

lider konsorcjum – Infracorr Sp. z o.o. z Gdańska, 

BMB Santech Sp. z o.o. z Gdańska, M-3 

Budownictwo Inżynieryjne  Sp. z o.o. ze Skarszew 

oraz ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. z Miłobądza. Nadzór 

inwestorski sprawowany jest przez Przemysława 

Marszałkowskiego, prowadzącego 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA z Banina. 

Nadzór autorski sprawowany jest przez wykonawcę 

dokumentacji projektowej Kazimierza 

Kurkowskiego, Technika Sanitarna z Grudziądza. 

Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 

czerwca 2020 r. 

Koszt zadania to ok. 6.500.000,00 zł. 

D.HURAS, K.KOZIOŁ  
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