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ODESZŁA RENATA SPŁAWSKA  

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. 

Renaty Spławskiej – Radnej Gminy Potęgowo. 

 

Renata Maria Spławska miała 63 lata. Przez wiele lat 

była nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej 

w Potęgowie. W latach 1999-2006 pełniła funkcję 

dyrektora szkoły oraz przedszkola. Działała 

społecznie na rzecz mieszkańców Gminy Potęgowo 

m.in. współorganizując pierwsze gminne imprezy o 

charakterze profilaktycznym. Była 

współzałożycielką Stowarzyszenia Samorządowego 

Inicjatyw Lokalnych działającego w latach 2008-

2020 na rzecz seniorów w Gminie Potęgowo. 

W latach 2006- 2020 sprawowała mandat Radnej 

Gminy Potęgowo reprezentując mieszkańców 

Potęgowa. W latach 2011-2019 była sołtysem 

sołectwa Potęgowo. 

OŚWIATA I EDUKACJA  

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań 

wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-

19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 

r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji 

Narodowej zdecydował o podjęciu działań 

profilaktycznych, zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i 

młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 

kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności 

niektórych jednostek systemu oświaty 

(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

24.04.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Nadal 

nauka będzie się odbywać na odległość. 

Wszystkie aktualne informacje dotyczące obecnej 

sytuacji na bieżąco są zamieszczane na stronie 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z 

wyprzedzeniem poinformowano o terminach 

egzaminów. 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i 

młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których 

nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa 

od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie 

się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści 

poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również 

wtedy zaświadczenia. 

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w 

terminie głównym dla absolwentów wszystkich 

typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 

czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym 

roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin 

dodatkowy egzaminu maturalnego jest 

zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu 

w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 

11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 

września, a jego wyniki poznamy do 30 września. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

(Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 

czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin 

zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 

do 28 sierpnia. Szczegółowe komunikaty w sprawie 

harmonogramów przeprowadzania egzaminów w 

2020r. znajdują się na stronie 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-

egzaminow-2020 oraz https://cke.gov.pl/ 

Wszystkie komunikaty dotyczące koronawirusa 

związane z oświatą znajdują się również na stronie 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

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

dotyczace-koronawirusa/ 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020
https://cke.gov.pl/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikaty-dotyczace-koronawirusa/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikaty-dotyczace-koronawirusa/
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KOMUNIKAT WS. WZNOWIENIA 

DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA I ODDZ. 

PRZEDSZKOLNYCH 

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia od 

dnia 6 maja 2020 r. przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach informuję, iż po 

skonsultowaniu bieżącej sytuacji z dyrektorami 

szkół i przedszkola, podjąłem decyzję, że ze 

względów bezpieczeństwa przywrócenie 

działalności opiekuńczej placówek przedszkolnych, 

na terenie Gminy Potęgowo, nie jest możliwe aż do 

odwołania. 

Jest to trudna decyzja, decyzja, za którą 

odpowiedzialność ponosi samorząd. Jednakże dla 

mnie priorytetem jest bezpieczeństwo 

mieszkańców, w tym w szczególności tych 

najmniejszych. 

W sytuacji gdy będziemy mieli stuprocentową 

pewność, że nic nie zagraża dzieciom oraz osobom, 

które będą się nimi opiekowały otworzymy 

przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach, o 

czym Państwa poinformujemy. 

/-/ DAWID LITWIN, WÓJT GMINY  

WSPARCIE DLA UCZNIÓW W GMINIE  

W celu ułatwienia prowadzenia zajęć w obecnej 

sytuacji związanej z koronawirusem, wsparliśmy 

nasze dzieci sprzętem komputerowym.  

W ostatnich tygodniach do wszystkich gminnych 

szkół trafiły przenośne i stacjonarne komputery, 

które są odpowiedzią na obecną sytuację 

szkolnictwa, związaną                             z 

wprowadzeniem stanu epidemii. Zamknięcie 

placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło 

nowe standardy prowadzenia zdalnie zajęć 

edukacyjnych. Uczniowie zamiast                 w 

szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami 

komputerów w swoich domach. Niestety wielu z 

nich nie posiada dostatecznego dostępu do 

internetu lub sprzętu, na którym może uczestniczyć 

w zajęciach lekcyjnych online. 

Gmina Potęgowo będąc organem prowadzącym dla 

placówek oświatowych, wyszła naprzeciw 

oczekiwaniom uczniów. W ramach  Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”, uzyskała dofinansowanie  w 

ramach projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA w 

kwocie 59 999,75 złotych na zakup  

25 laptopów, które zostały przekazane najbardziej 

potrzebującym uczniom z terenu Gminy Potęgowo. 

To nie jedyne komputery, które zostały oddane do 

dyspozycji uczniów. Gmina Potęgowo przekazała 

ponadto 23 szt. laptopów i 6 szt. używanych 

komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem (2 

pełne zestawy stacja robocza + monitor i 4 stacje 

robocze).  

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przede 

wszystkim dyrektora szkoły p. Leszka Domaszk oraz 

nauczycieli i uczniów, SP w Potęgowie została 

laureatem ogólnopolskiego konkursu 

#OSEWYZWANIE.  W ramach głównej nagrody 

otrzymała 16 laptopów marki Dell, które również 

zostały rozdysponowane wśród uczniów z terenu 

naszej gminy.  

Łącznie Gmina Potęgowo przekazała 70 szt. 

komputerów dla najbardziej potrzebujących dzieci i 

młodzieży.  

Sprzęt komputerowy został wypożyczony na 

zasadzie umów użyczenia. Po okresie zdalnego 

nauczania, komputery wrócą do szkół i dalej będą 

pomagać w edukacji. 

A. WESOŁOWSKA, N. ZIELONKA  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.facebook.com/hashtag/osewyzwanie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCU-70lKB7u1Qj8GkkDYh78AKeHBs7Qd7YDRJ49sR3NG_q040rscu0Ik0zlzbjCFaJuv32lLQF8tNg2Nbzvi1uCU2r8uKgx2Tm4edSpSzQZF8HMDFEYInPGjCCk9nQLBKfItbBEa_Ds-ZdFXi5Fz2H-rKryce45aUu7pY4bqYc1lBGNQ7RPydOBkb3iBEZqKP_f9YyF5MllYfaGFYgOLGNHtJzhmrnjytEiTVQTfhMUcAmgH2k8dV1GvPToPpU8fpDQ-9lgn6S-wKMA-KhzvH2JI8YuF88uBMT3y3bva7t9ldXUuE__8pf95U8aGzJo0NfnM-aesMvua8V2tXvtl_8&__tn__=%2ANK-R
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KORONAWIRUS A BEZPIECZEŃSTWO 

WODY 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się 

pytaniami o bezpieczeństwo wody w kontekście 

zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że 

nie istnieje zagrożenie dla systemów 

wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania 

koronawirusa.  

Jak wynika z najnowszej publikacji WHO „Water, 

sanitation, hygiene and waste management for the 

COVID-19 virus” wcześniej obowiązujące wytyczne 

dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i 

bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę 

obejmują również obecną sytuację, która dotyczy 

koronawirusa.  

Eksperci  tłumaczą, że nie ma potrzeby stosować 

dodatkowych środków np. dezynfekcji wody, która 

zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. Nie 

ma też dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w 

wodzie pitnej.  

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Potęgowo 

pobierana jest z ujęć głębinowych. W procesie 

dystrybucji wody z ujęcia do kranu odbiorcy, nie ma 

ona kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, płynie 

w systemie szczelnym.   

Kontrola jakości wody dostarczanej mieszkańcom 

odbywa się zgodnie z harmonogramem 

zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Słupsku, sporządzonym w 

oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi.  

Dwustopniowy poziom kontroli jakości wody, tj. 

prowadzony przez ZUP Potęgowo za 

pośrednictwem prywatnego laboratorium J.S. 

Hamilton z Gdańska oraz przez Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku, zapewnia 

właściwą jakość wody dostarczanej mieszkańcom.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

 

GMINA POTĘGOWO WOBEC EPIDEMII  

Na początku kwietnia Wójt Gminy Potęgowo podjął 

decyzje o zakupie maseczek bawełnianych 

wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy 

Potęgowo. Zamówienie zostało złożone u lokalnego 

przedsiębiorcy w firmie Łupavia w Łupawie. 

Maseczki zostały dostarczone mieszkańcom zgodnie 

z liczbę podaną w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                  

1 mieszkaniec zgłoszony w deklaracji „śmieciowej” 

= 1 maseczka.  W dystrybucji maseczek pomogli 

sołtysi oraz Radni Gminy Potęgowo, a także 

mieszkańcy. 

 

W związku z epidemią koronawirusa Gmina 

Potęgowo  zaopatruje się  w środki ochronne m.in. 

w maseczki, kombinezony ochronne, gogle, 

rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk oraz 

powierzchni. Środki ochronne przekazywane są 

zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do 

jednostek organizacyjnych oraz jednostek OSP z 

terenu Gminy Potęgowo. Dodatkowo każdy 

pracownik został zaopatrzony w maseczki 

wielokrotnego użytku oraz żele antybakteryjne. 

Przekazaliśmy również  20.000 zł z budżetu gminy 

dla Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Pieniądze 

zostały wykorzystane  na zakupy pierwszej 

potrzeby, mające wpływ na ratowanie zdrowia i 

życia personelu medycznego jak i mieszkańców. 

Zakupione środki są  finansowane ze środków 

rezerwy  celowej na zarządzanie kryzysowe.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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W miesiącu kwietniu zostały zakupione maty 

dezynfekcyjne oraz automatyczne dozowniki do 

dezynfekcji rąk. Maty dezynfekcyjne są jednym z 

podstawowych elementów zabezpieczenia podłóg 

w obiektach użyteczności publicznej. Jest to 

dodatkowe rozwiązanie (oprócz płynów do 

dezynfekcji i maseczek ochronnych), które może 

pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa. Maty dzięki swym właściwościom 

uniemożliwiają wnoszenie na obuwiu niechcianych 

patogenów do pomieszczeń.  

 

Zakupione maty zostały położone przed wejściem 

do budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Natomiast automatyczne 

dozowniki zostaną zostały umieszczone w toaletach 

oraz w korytarzach by umożliwić dezynfekcję 

zarówno pracownikom, jak i odwiedzającym. Dzięki 

temu codzienne odkażanie rąk stanie się nawykiem. 

ALEKSANDRA ROMANKÓW  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  W 

OKRESIE PANDEMII COVID-19 

Kierując się troską o bezpieczeństwo 

przedsiębiorców oraz pracowników gmin 

zaangażowanych w proces przyjmowania i 

weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:  

1. Przedsiębiorcy mają możliwość składania 

wniosków do CEIDG drogą elektroniczną 

(on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, 

ale wówczas podpis powinien być 

poświadczony przez notariusza.  

2. Wniosek, w szczególności w zakresie daty 

rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, 

zakończenia może być złożony w 

DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek 

można złożyć także po ustaniu pandemii 

lub innych przeszkód tj. choroba.  

#zostanwdomu  

Złóż wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu  

https://prod.ceidg.gov.pl/ 

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz 

załatwić przez Internet przy użyciu darmowego 

Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego 

możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, 

że korzystasz z bankowości elektronicznej. 

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj 

je klikając w link, który wyślemy Ci na adres mailowy 

oraz zaloguj się. 

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk 

"podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia 

wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, 

które wyślemy Ci mailem. 

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach 

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz 

2 załóż konto w CEIDG 

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w 

swojej skrzynce pocztowej) 

4 zaloguj się 

5 przygotuj wniosek 

6 podpisz i wyślij wniosek 

BIZNES.GOV.PL –  SERWIS INFORMACYJNO-

USŁUGOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

Usługi online w tarczy antykryzysowej 

https://www.biznes.gov.pl/pl 

1) Umorzenie zaległości podatkowej 

Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek 

za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż 

wniosek o umorzenie całości lub części zaległości 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef
https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/NewUser.aspx
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.sts/Login.aspx?ReturnUrl=%2fceidg.sts%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwws.ceidg.gov.pl%252fceidg%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fceidg%25252f%26wct%3d2020-03-20T10%253a33%253a08Z%26wreply%3dhttps%253a%252f%252fwws.ceidg.gov.pl%252fceidg%252f&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwws.ceidg.gov.pl%2fceidg%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fceidg%252f&wct=2020-03-20T10%3a33%3a08Z&wreply=https%3a%2f%2fwws.ceidg.gov.pl%2fceidg%2f
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/NewUser.aspx
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.sts/Login.aspx?ReturnUrl=%2fceidg.sts%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwws.ceidg.gov.pl%252fceidg%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fceidg%25252f%26wct%3d2020-03-20T10%253a33%253a08Z%26wreply%3dhttps%253a%252f%252fwws.ceidg.gov.pl%252fceidg%252f&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwws.ceidg.gov.pl%2fceidg%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fceidg%252f&wct=2020-03-20T10%3a33%3a08Z&wreply=https%3a%2f%2fwws.ceidg.gov.pl%2fceidg%2f
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podatkowej i sprawdź czy urząd przyzna ci taką 

pomoc. Zobacz, jak to zrobić.  

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z 

usługi  

Na czym polega umorzenie zaległości podatkowej 

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za 

zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca 

na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących 

zaległości podatkowych podatnika.  

Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest 

uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci 

zwolnienie z obowiązku zapłaty zaległego podatku. 

Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie 

wymagania, które uprawniają cię do umorzenia 

zaległości podatkowej, nie ma gwarancji, że taka 

ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą 

sprawę indywidualnie. Może między innymi 

sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować 

jak odmowa umorzenia zaległości podatkowej 

wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej 

rodziny. 

Jakie zaległości podatkowe mogą być umorzone 

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes 

podatnika lub ważny interes publiczny może 

umorzyć: 

• zaległości podatkowe (w całości lub w części), 

• odsetki za zwłokę (w całości lub w części), 

• opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy 

odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na 

raty podatku lub zaległości podatkowej. 

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań 

podatkowych, w tym m.in. w zakresie VAT, PIT i CIT. 

Jeśli otrzymasz umorzenie całej zaległości, odsetki 

zostaną też umorzone. A gdy wystąpisz o częściowe 

umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę urząd 

umorzy ci w odpowiedniej proporcji. 

2) Odroczenie terminu zapłaty należności 

podatkowych 

Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości 

podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w 

terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o 

odroczenie terminu płatności i sprawdź czy urząd 

przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić.  

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z 

usługi  

Na czym polega odroczenie terminu płatności 

podatkowych 

Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na 

przesunięciu spłaty należności podatkowych na 

dogodniejszy dla podatnika czas. 

Decyzja o odroczeniu terminu jest uznaniowa - 

to urząd decyduje, czy przyzna ci prawo do zapłaty 

należności w późniejszym terminie. Nawet jeśli 

złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, 

które uprawniają cię do odroczenia płatności, nie 

ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci 

przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę 

indywidualnie. Może między innymi sprawdzić 

twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak 

zapłata podatku wpłynie na sytuację życiową twoją 

oraz twojej rodziny. 

Jakie należności podatkowe mogą być odroczone 

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes 

podatnika lub ważny interes publiczny może 

odroczyć: 

• termin zapłaty podatku,  

• termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z 

odsetkami za zwłokę, 

• odsetki od nieuregulowanych w terminie 

zaliczek na podatek. 

3) Rozłożenie na raty należności 

podatkowych 

Nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego 

podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od 

nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? 

Złóż wniosek o rozłożenie tych należności na raty i 

sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, 

jak to zrobić.  

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z 

usługi  

Na czym polega rozłożenie należności 

podatkowych na raty 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga 

polegająca na podziale kwoty podatku lub innych 

zobowiązań podatkowych na co najmniej dwie 

części i ustalenia dla nich nowych terminów 

płatności.  

Decyzja o rozłożeniu należności podatkowej na raty 

jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci 

prawo do zapłaty należności w częściach. Nawet 

jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie 

wymagania, które uprawniają cię do rozłożenia 

należności podatkowej na raty, nie ma gwarancji, że 

taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje 

każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi 

sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować 

jak nie rozłożenie podatku na raty wpłynie na 

sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny. 

Jakie należności podatkowe mogą być rozłożone 

na raty  

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes 

podatnika lub ważny interes publiczny może 

rozłożyć na raty: 

• zapłatę podatku, 

• zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami 

za zwłokę, 

• odsetki od nieuregulowanych w terminie 

zaliczek na podatek. 

 

4) Ograniczenie poboru zaliczek na podatek 

dochodowy 

Uważasz, że twoje zaliczki na podatek dochodowy 

są zbyt wysokie w stosunku do podatku, jaki 

będziesz miał do zapłacenia za ten rok podatkowy? 

Złóż wniosek o ograniczenie poboru zaliczek i 

sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, 

jak to zrobić.  

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z 

usługi  

Na czym polega ograniczenie poboru zaliczek na 

podatek dochodowy 

Ograniczenie poboru zaliczek to ulga polegająca na 

tym, że podatnik, w trakcie roku 

podatkowego, zostaje zwolniony z obowiązku 

obliczania oraz z wpłat zaliczek na podatek 

dochodowy.  

Jest to możliwe, gdy wysokość zaliczek jest 

niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku 

należnego od dochodu przewidywanego na dany 

rok podatkowy. Ograniczenie poboru zaliczek może 

zostać zastosowane zarówno wobec podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak 

i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).  

Decyzja o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek 

dochodowy jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy 

przyzna ci prawo do zmiany wysokości zaliczek na 

podatek dochodowy. Jeśli jednak złożysz wniosek i 

spełnisz podstawowy wymóg, czyli 

uprawdopodobnisz że pobór zaliczek byłby 

niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku 

należnego od dochodu przewidywanego za ten rok 

podatkowy, organ podatkowy ma obowiązek 

wydania decyzji przyznającej ci te prawo.  

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI PANDEMII.  

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił 

stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z 

naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami 

epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym 

informacje o wszystkich formach dostępnego 

obecnie wsparcia. Strona jest dostępna pod 

adresem pomocdlafirm.pomorskie.eu 

Na stronie dostępne są informacje na temat 

wsparcia  dla firm oferowanego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w postaci dopłat do wynagrodzeń 

pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy  w sytuacji 

spadku obrotów gospodarczych. 

Strona pomocdlafirm.pomorskie.eu to również 

miejsce, gdzie można uzyskać informacje jak 

skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski 

Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny 

Fundusz Poręczeń Kredytowych m.in. w ramach 

środków w wysokości 80 mln zł 

wygospodarowanych przez samorząd województwa 

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Środki te pomogą ograniczyć społeczne i 

gospodarcze straty związane z epidemią COVID-19, 

z której skutkami borykają się pomorscy 

przedsiębiorcy oraz ich pracownicy. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Poprzez stronę istnieje możliwość wyszukania 

dedykowanego wsparcia dla przedsiębiorstw w 

zależności od wielkości a także uzyskania informacji 

na temat instrumentów prawnych w zakresie 

wsparcia firm czy kancelarii prawnych i 

podatkowych udzielających pomocy w zakresie 

wypełniania wniosków. 

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez 

pomorskie przedsiębiorstwa uruchomiono też na 

Facebooku specjalną „Tablicę Ogłoszeń” Pomoc dla 

firm !Pomorskie. Tablica dedykowana jest 

przedsiębiorcom oferującym określone produkty 

np. z krótkim terminem przydatności oraz tym 

szukającym określonych produktów czy współpracy 

w zakresie uruchomienia konkretnej produkcji. 

Tablica ogłoszeń na Facebooku jest dostępna pod 

adresem:https://www.facebook.com/groups/1116

442035388176 

URZĄD PRACY W SŁUPSKU - POMOC 

PRACODAWCOM W RAMACH TARCZY 

ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19.  

 https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-

przedsiebiorcow/tarcza  

1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy 

Pracy:  

• Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę 

miejsc pracy ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

2. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy 

Pracy  

• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu 

Pracy dla mikroprzedsiębiorców  

• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych  

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od nich składek na 

ubezpieczenia społeczne dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców  

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od nich składek na 

ubezpieczenia społeczne dla organizacji 

pozarządowych  

XXI SESJRA RADY GMINY POTĘGOWO  

28 kwietnia 2020r. o godzinie 12.00 w sali 

Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie odbyła się 

XXI sesja  Rady Gminy Potęgowo. Nie było możliwe 

zorganizowanie posiedzenia w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy ze względu na konieczność 

zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy 

uczestnikami. Z uwagi na stan epidemii 

spowodowanej COVID-19 uczestnictwo w sesji osób 

z zewnątrz nie było możliwe. Podczas obrad 

zachowane zostały wszelkie środki ostrożności.  

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar 

Zientarski rozpoczął sesję od wspomnienia zmarłej, 

tuż przed świętami Wielkanocnymi, wieloletniej 

radnej Renaty Spławskiej. Pani Renata, dzięki swojej 

działalności społecznej oraz pełnionym na 

przestrzeni wielu lat funkcjom zapisała się trwale i 

godnie w naszej pamięci. Jej pamięć uhonorowano 

minutą ciszy.  

 

Następnie Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin 

złożył bardzo szeroką relację z działań, podjętych w 

związku ze stanem epidemii, spowodowanej COVID-

19. Wójt podziękował też wszystkim 

zaangażowanym w niesienie pomocy i pracę na 

rzecz naszej lokalnej społeczności w tym trudnym 

czasie. 

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.facebook.com/groups/1116442035388176
https://www.facebook.com/groups/1116442035388176
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
https://slupsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
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Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 

XIX/168/2020 Rady Gminy Potęgowo z dnia 

24.01.2020r. w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli 

objętych dofinansowaniem w 2020 roku. 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania    

przestrzennego dla obrębu  Skórowo Nowe  i 

fragmentu obrębu Nieckowo, w gminie 

Potęgowo. 

3) w sprawie określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo oraz 

ustalenia szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/181/2020  

Rady Gminy Potęgowo z dnia 27.02.2020r. w 

sprawie   udzielenia jednorazowego wsparcia 

rzeczowego „Potęgowska wyprawka”. 

5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik lub worek. 

6) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

7) w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu składania 

deklaracji    za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

8) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości. 

9) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2020 rok. 

10) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020 – 

2036. 

Nie podjęto uchwały: 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  dla fragmentu obrębu 

Łupawa, w gminie Potęgowo. 

 

Najbardziej ożywiona dyskusja toczyła się w związku 

z podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia opłaty za pojemnik. Od 1 lipca 2020 roku 

obowiązywać będą nowe stawki opłat: 

• 21 zł miesięcznie od 1 osoby 

• 20 zł miesięcznie od 1 osoby (dla osób 

kompostujących odpady) 

• stawka opłaty dla osób, które nie będą 

przestrzegały zasad segregacji odpadów będzie 

wynosić trzykrotność stawki podstawowej, tj. 

63 zł od osoby.  

Zgodnie z przepisami prawa, od 1 lipca 2020 r. 

będzie obowiązywać ujednolicona dla wszystkich 

mieszkańców stawka za odbiór odpadów. 

Samorządy nie mogą różnicować opłaty, ponieważ 

segregacja staje się obowiązkiem dla każdego. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał 

obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny, będzie go obowiązywała stawka 

trzykrotnie wyższa od podstawowej, tj. 63 zł od 

osoby za miesiąc. Dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w 

przydomowych kompostownikach stawka opłaty 

wynosi 20 zł od osoby. Zmianie uległy stawki opłaty 

za pojemniki, worki i kontenery, z których będą 

rozliczani właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych, tj. podmioty gospodarcze, osoby 

fizyczne prowadzące działalność i in. Zgodnie  z art. 

6k ust. 2a pkt 5) stawka za pojemnik o pojemności 

http://www.potegowo.pl/
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1100 litrów nie powinna być wyższa niż 3,2 % 

przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę, a stawka za pojemnik 

lub worek o pojemności 120 litrów nie powinna być 

wyższa niż 1 % przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę. Za pojemniki lub 

worki o mniejszej lub większej. Podwyżki opat nie są 

uzależnione od woli naszych władz, wynikają one z 

konieczności wprowadzenia nowych regulacji.  

Na skutek wprowadzonych zmian do budżetu 

Gminy możliwa jest realizacja zadania pn. 

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” w ramach programu 

priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Gmina Potęgowo została zakwalifikowana do 

dofinansowania. Celem programu jest 

unieszkodliwienie odpadów rolniczych  typu folia, 

siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania 

po nawozach, opakowania Big Bag. Projekt jest 

dofinansowany z dotacji Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. Całkowity koszt zadania wyniesie 

31 212,00 zł, a Gmina Potęgowo nie poniesie 

kosztów wkładu własnego. Planowany termin 

zakończenia zadania  - listopad 2020r.  

Zmiany w budżecie związane są także z 

oszczędnościami, jakie należy wprowadzić w 

związku  z koniecznością podejmowania działań 

przeciwdziałających skutkom epidemii 

spowodowanej COVID-19. Został zawieszony 

fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy 

oraz jednostek organizacyjnych. Podjęta też została 

uchwała o uchyleniu uchwały w sprawie   udzielenia 

jednorazowego wsparcia rzeczowego „Potęgowska 

wyprawka” Zaproponowano ewentualne 

wprowadzenie tej formy pomocy do realizacji w 

roku 2021. 

Sesję zakończono wnioskami radnych. 

K. KOZIOŁ  

 

OD 1 LIPCA 2020 R. WZROST STAWEK ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

Uchwałą Nr XXI/192/2020 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia opłaty za pojemnik, zostały uchwalone 

nowe stawki opłat obowiązujące od 1 lipca 2020 r.: 

• 21 zł miesięcznie od 1 osoby 

• 20 zł miesięcznie od 1 osoby (dla osób 

kompostujących odpady) 

• stawka opłaty dla osób, które nie będą 

przestrzegały zasad segregacji odpadów będzie 

wynosić trzykrotność stawki podstawowej, tj. 

63 zł od osoby  

Samorządy w całym kraju mają problem z rosnącymi 

stawkami za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów. Dnia 19 lipca 2019 r. 

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6 

września 2019 r.. Ustawa, zgodnie z zapowiedziami 

Ministerstwa Środowiska, nałożyła na samorządy i 

mieszkańców kolejne wymogi związane z 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Zarówno to, jak i wcześniejsze uregulowania 

dotyczące gospodarowania odpadami skutkują 

wzrostem kosztów związanych z 

zagospodarowaniem odpadów.  

Bardzo często odpowiedzialność za podwyżki opłat 

za gospodarowanie odpadów przypisuje się wójtom 

gmin, burmistrzom, prezydentom, a także radom 

gmin i miast. Niesłusznie. Do opinii publicznej 

trafiają tylko informacje o podwyżkach opłat, bez 

jakichkolwiek wyjaśnień w sprawie powodów 

stymulujących te podwyżki, a powody te 

kompletnie nie leżą po stronie samorządów. 

Na wzrost stawek opłat za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych ma 

wpływ wiele czynników, w tym przede wszystkim: 

• nowe, rygorystyczne zasady gospodarki 

odpadami wprowadzone przepisami prawa, jak 

przepisy dotyczące rejestru BDO, 

wprowadzenie dodatkowych wymagań dla 
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zbierających i magazynujących odpady w 

postaci obowiązku posiadania całodobowego 

monitoringu wizyjnego, konieczności 

zabezpieczenia roszczeń oraz restrykcyjne 

przepisy przeciwpożarowe; 

• kolejny wzrost opłaty „marszałkowskiej” – z 

kwoty 170 zł w 2019 r. do 270 zł  

w 2020 r. za tonę odpadów; 

• problemy z zagospodarowaniem surowców 

wtórnych, na skutek „zamknięcia" na te 

surowce rynku w Chinach i napływ tych śmieci 

do Polski z zachodniej Europy, co spowodowało 

wzrost stawek opłat za te odpady; 

• dyrektywy unijne, które wymagają, aby od 2020 

roku 50% wytwarzanych w Polsce odpadów z 

papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła było 

objęte odzyskiem; 

• nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, która wymusza 

wprowadzenie dodatkowych obowiązków 

kontrolnych, w tym odnośnie właściwej 

segregacji odpadów przez mieszkańców; 

• zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 

zmieszanych oraz bioodpadów narzucone 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku; 

• nowy obowiązek na gminach przyjmowania 

przez PSZOK dodatkowych odpadów: tekstylia, 

odzież, odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstałe w 

gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi (w szczególności strzykawki 

i igły); 

• wzrost cen energii elektrycznej; 

• wzrost płacy minimalnej; 

• brak odpowiedzialności producentów 

opakowań za wprowadzenie na rynek 

produktów, co skutkuje przerzuceniem 

kosztów recyklingu na samorządy  

i mieszkańców. 

Należy też zauważyć, że mieszkańcy z roku na rok 

generują coraz więcej odpadów. Wzrost ilości 

odpadów zmieszanych, których koszt 

zagospodarowania również rośnie,  

w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost 

cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw. 

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 

zmieszanych i bioodpadów, co jest narzucone 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach również generuje znaczne koszty. 

 Wszystkie powyższe czynniki przyczyniają 

się w konsekwencji do podwyższenia stawki opłaty 

dla mieszkańca. Opłaty za gospodarowanie 

odpadami muszą być ustalone  

w takiej wysokości, aby bilansować system 

finansowania odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych. Dochody z tytułu opłat za 

odpady nie zasilają w żaden sposób innych zadań w 

budżecie gminy. Gmina nie może na tym systemie 

ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Pojawiające się 

zatem argumenty, wedle których władze gminy 

zwiększają opłaty za „śmieci” w celu podratowania 

budżetu, są kompletnie nieprawdziwe. 

24 marca 2020 r. Gmina Potęgowo ogłosiła przetarg 

nieograniczony na usługę odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy, 

natomiast w dniu 7 kwietnia 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. 

Kwota z otwarcia ofert na odbiór odpadów wynosi 

939 243,60 zł brutto za rok, kwota z negocjacji 

289 938,53 zł na pół roku. 

W celu zbilansowania kosztów systemu 

gospodarowania odpadami koniecznym było 

podwyższenie stawek. 

SPORZĄDZIŁA:  EWA OSOSIŃSKA ,  INSP. DS. 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ 

GOSP. ODPADAMI 

ZMIANA TERMINÓW WNIESIENIA OPŁAT 

Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

I OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE 

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), 

wprowadzona została zmiana terminów płatności 

opłat rocznych należnych za 2020 rok za 

użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności:      

– opłatę roczną za rok 2020 z tytułu użytkowania 

wieczystego,  

– opłatę należną za rok 2020 z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe 

wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r. 

Do tej pory, zarówno PRZEDSIĘBIORCY , jak i 

osoby fizyczne, które są użytkownikami wieczystymi 

gruntów gminnych lub skorzystały z przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

musiały wnosić opłatę roczną za użytkowanie 

wieczyste do 31 marca 2020r.  

E.KONOPA 

NOWE UJĘCIA WODY  

W kwietniu 2020 roku podpisana została umowa 

na wykonanie dokumentacji projektowej dla ujęć 

wody w miejscowościach Runowo i Karżnica.  

W miejscowościach tych istniejące ujęcia są w złym 

stanie, ich wydajność jest niska, nie jest też dobrze 

z jakością wody. Aby móc wykonać nowe ujęcia, 

należy najpierw opracować dokumentację 

hydrogeologiczną.  

Etap projektowy jest dość skomplikowany i potrwa 

około roku. W następnych latach budżetowych w 

miarę możliwości finansowych, zostaną wykonane 

roboty.  

Wykonawca dokumentacji, wyłonionym w drodze 

przetargu nieograniczonego jest Zakład Usług 

Hydrogeologicznych Zygmunt Kliński, ul. Gospody 

9B/15, 80-344 Gdańsk. Koszt dokumentacji wynosi 

60.270,00 zł.  

 

Zakładane rezultaty budowy nowych ujęć wody to: 

• zabezpieczenie dostępu do wody pitnej dla 

mieszkańców, gospodarstw rolnych, obiektów 

gastronomicznych, agroturystycznych i 

wypoczynkowych; 

• stworzenie warunków do rozwoju 

miejscowości; 

• poprawa jakości wody oraz funkcjonowania 

wodociągów gminnych poprzez zapewnienie 

stałego ciśnienia w sieci wodociągowej oraz 

wyeliminowanie kilkunastogodzinnych przerw 

w dostawie wody, związanych z koniecznością 

wymiany pompy głębinowej; 

• zabezpieczenie wody na cele przeciwpożarowe; 

• budowa nowego ujęcia wody w Runowie 

pozwoliłaby na rozpoczęcie prac nad likwidacją 

ujęć wody w ościennych miejscowościach 

(Żychlin, Warcimino Kol., Warcimino PGR) i 

połączenie czterech miejscowości jednym 

systemem zaopatrzenia w wodę; 

• stworzenie możliwości przyłączenia 

miejscowości Rębowo do wodociągu w 

Karżnicy, który to zaopatruje w wodę też 

miejscowość Wieliszewo. 

E. SZEWCZYK, K. KOZIOŁ  

REMONTY DRÓG GMINNYCH  

Pomimo epidemii koronawirusa na terenie gminy 

cały czas realizowane są remonty dróg gminnych. 

Zadania bieżącego utrzymania dróg realizuje Zakład 

Usług Publicznych w  Potęgowie w miarę swoich 

możliwości kadrowych.  

Obecnie ZUP wykonuje remont drogi gminnej w 

Łupawie koło szkoły oraz remont ul. Wiśniowej w 

Potęgowie.  
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Aby jednak wspomóc Zakład Usług Publicznych i 

usprawnić prace wykorzystując czas, w którym 

mieszkańcy mniej podróżują samochodami w 

miesiącu kwietniu br., przy pomocy firm 

zewnętrznych wyłonionych w drodze zapytań 

ofertowych, wykonaliśmy dodatkowe remonty dróg 

gminnych: 

1) w Nieckowie koło placu zabaw – od drogi 

powiatowej nr 1181G do granicy z działką 

nr 65/3 obręb Nieckowo - odcinek o długości 

ok. 300 mb po istniejącym pasie drogi, 

2) w Grapicach - od drogi powiatowej nr 1141G do 

granicy z dz. nr 11/45 obręb Grapice; odcinek 

drogi o długości ok. 200 mb po istniejącym 

pasie drogi. 

 

K. KONOPA 

URZĘDOWE NAZWY MIEJSCOWOŚCI  

Urzędowe nazwy geograficzne obiektów z obszaru 

Polski są ustalane w różny sposób w zależności od 

rodzaju obiektu: 

• nazwy województw ustalane są ustawą  

• nazwy powiatów, gmin oraz parków 

narodowych ustalane są rozporządzeniem Rady 

Ministrów 

• nazwy jednostek pomocniczych gminy 

(sołectwa, osiedla, dzielnice) oraz nazwy ulic, 

placów itp. ustalane są uchwałą rady gminy 

• nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 

ustalane są rozporządzeniem właściwego 

Ministra po zasięgnięciu opinii Komisji Nazw 

Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. 

Najważniejszym aktem prawnym, z punktu widzenia 

nazewnictwa geograficznego  jest „Ustawa z dnia 29 

sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych” (tj. Dz. U. 

z 2019r., poz. 1443). 

Na podstawie tej ustawy ustalane są nazwy 

wszystkich zamieszkanych i niezamieszkanych 

miejscowości, ich części oraz nazwy wszystkich 

obiektów fizjograficznych. Ustawa ta zastąpiła 

„Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 

dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw 

miejscowości i o numeracji nieruchomości”. 

Minister Administracji i Cyfryzacji obwieszczeniem z 

dnia 4 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1636) 

ogłosił wykaz urzędowych  nazw miejscowości i ich 

części, stanowiący załącznik do obwieszczenia.   

Przyzwyczajenia mieszkańców danego terenu do 

stosowania starych nazw miejscowości 

niejednokrotnie świadczą o przywiązaniu do tradycji 

i poszanowania przodków. Powyższe możemy 

zaobserwować m.in. przy zwyczajowym stosowaniu 

nazw miejscowości: 

• KARŻNICA  zamiast  KARZNICA 

• SKÓROWO STARE  zamiast SKÓROWO 

• SKÓROWO NOWE zamiast NOWE SKÓROWO 

• DARZYNO STARE zamiast DARŻYNO 

• ZOCHOWO zamiast  ŻOCHOWO 

OPRACOWAŁA:  ALICJA WALKUSZ  
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