
 

  

05/2020 

Biuletyn informacyjny 

pracowników Urzędu Gminy 

Potęgowo i jednostek 

organizacyjnych 

 

 

 



S t r o n a  | 1 

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

 

DZIAŁANIA GMINY W CZASIE PANDEMII  

WSPARCIE FINANSOWE 

Mając na uwadze zaangażowanie służb medycznych 

w niesienie pomocy pacjentom, a także 

uwzględniając fakt narastania zagrożenia 

epidemicznego Wójt Gminy Potęgowo nie został 

obojętny na napływające prośby o pomoc rzeczową 

i podjął decyzję o udzieleniu wsparcia służbom 

medycznym z powiatu słupskiego. Z budżetu Gminy 

przeznaczyliśmy kwotę 10 tysięcy złotych na zakup 

niezbędnych środków związanych z zapobieganiem 

i przeciwdziałaniem COVID-19. 

Panująca pandemia spowodowała gwałtowny 

wzrost niespodziewanych kosztów działalności 

służb medycznych. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy 

medyczni, a także  wszystkie osoby wykonujące 

zawody medyczne stanowią grupę szczególnie 

zaangażowaną w walkę z COVID-19, a ich praca 

wymaga ciągłej mobilizacji i pełnego 

zaangażowania. W sytuacji braku odpowiedniego i 

potrzebnego wyposażenia nie są w stanie zapewnić 

ciągłości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, nie 

narażając przy tym siebie i innych na ryzyko 

zakażenia koronawirusem. 

Wsparcie zostało udzielone: 

➢ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku; 

➢ Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku 

Delegatura w Słupsku; 

➢ Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

w Kobylnicy. 

ZAKUP GENARATORÓW OZONU 

Podczas walki z koronawirusem, należy dbać nie 

tylko o higienę, ale także utrzymywać czystość 

powierzchni, z których często korzystamy. Z uwagi 

na panującą pandemie Gmina Potęgowo zakupiła 

dwa urządzenia do generowania ozonu w celu 

przeprowadzenia dezynfekcji budynku Urzędu 

Gminy oraz jednostek podległych.  

Dezynfekcja ozonem polega na oczyszczeniu 

pomieszczeń z różnego rodzaju wirusów i bakterii 

dzięki zastosowaniu gazu o silnych właściwościach 

utleniających. Jest to metoda oczyszczania 

powietrza i powierzchni, która jest ekologiczna i 

bezpieczna. Ponadto, ozon usuwa roztocza, pleśń, 

grzyby, nieprzyjemne zapachy i alergeny, nie 

pozostawia żadnych szkodliwych produktów 

ubocznych i nie powoduje reakcji alergicznych. 

Należy jednak pamiętać, że stosowanie dezynfekcji 

w postaci ozonowania, nie zwalnia z konieczności 

zachowania zasad bezpieczeństwa. Aby zapewnić 

bezpieczeństwo pracownikom, mieszkańcom gminy 

oraz osobom odwiedzającym urząd, wcześniej 

została umieszczona mata dezynfekcyjna przed 

wejściem do budynku, a także automatyczne 

dozowniki do dezynfekcji rąk. Dodatkowo wszystkie 

powierzchnie dotykowe tj. klamki, poręcze są 

regularnie dezynfekowane.  

SPORZĄDZIŁA: A. ROMANKÓW  

EDUKACJA W CZASACH PANDEMII  

Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym 

zakresie. Przedłużony został termin ograniczonego 

funkcjonowania szkół do 7 czerwca br. Na chwilę 

obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą 

się uczyli na odległość czy wrócą do nauki 

stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma 

jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie 

wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br. Dalsze 

uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie 

uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych 

Ministra Zdrowia oraz GIS. 

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchomiono kolejne 

etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego 

funkcjonowania szkół, wybranych placówek 

oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć 

specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 

uczniami posiadającymi orzeczenie.  

Od 25 maja br. przywrócono zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć 

dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych. Utrzymano obowiązek 

realizowania podstawy programowej. W zależności 

od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy 

będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół 

podstawowych, w tym specjalnych, mają 

możliwość korzystania z konsultacji na terenie 

szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności 

z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca 

będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych 

konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, 

a także warunków szkoły. Konsultacje będą 

dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły 

będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod 

uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym 

szczególnie z niepełnosprawnością.  

Od 25 maja br. ruszyły konsultacje szkolne dla 

absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w 

tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.  

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół 

dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość 

korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów 

na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie 

uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków 

szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, 

natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je 

zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły. 

Funkcjonowanie placówek oświatowych na 

terenie Gminy Potęgowo 

Od 25.05.2020r. na terenie gminy Potęgowo nie 

wznowiły działalności oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych oraz Przedszkole w 

Potęgowie. Po konsultacjach z rodzicami i z uwagi 

na brak zainteresowania nie odbywają się zajęcia 

opiekuńczo - wychowawcze dla klas I-III w szkołach 

podstawowych. 

Prowadzone są konsultacje dla chętnych 

ósmoklasistów, w szczególności z tych 

przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą 

zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych 

konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, 

a także warunków szkoły. 

Szczegóły znajdują się na stronach szkół: 

• SP Potęgowo: 

https://zspotegowo.pl/index.php/2245-

zasady-konsultacji-dla-uczniow 

• SP Łupawa: 

http://splupawa.pl/2020/05/22/procedury-

organizacji-pracy-szkole-podstawowej-im-

adama-mickiewicza-lupawie/ 

• SP Skórowo: 

http://www.spopskorowo.pl/konsultacje/ 

Przywrócono również, za zgodą rodziców, 

możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla 

dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży 

posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w 

realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy 

zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich 

prawidłowego rozwoju. 

Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem 

zasad sanitarnych. 

Egzamin maturalny pisemny 

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z 

przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów 

dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. 

W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami 

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy 

do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do 

egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do 

dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo 

składali deklarację) informację o chęci przystąpienia 

do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej 

przedmiotów – ze względu na konieczność 

przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych 

egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na 

uczelnię zagraniczną. 

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego będą mogli również 

przystąpić absolwenci, aby zrealizować 

postanowienie umowy międzynarodowej. 

Wynik egzaminu maturalnego 

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo 

dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://zspotegowo.pl/index.php/2245-zasady-konsultacji-dla-uczniow
https://zspotegowo.pl/index.php/2245-zasady-konsultacji-dla-uczniow
http://splupawa.pl/2020/05/22/procedury-organizacji-pracy-szkole-podstawowej-im-adama-mickiewicza-lupawie/
http://splupawa.pl/2020/05/22/procedury-organizacji-pracy-szkole-podstawowej-im-adama-mickiewicza-lupawie/
http://splupawa.pl/2020/05/22/procedury-organizacji-pracy-szkole-podstawowej-im-adama-mickiewicza-lupawie/
http://www.spopskorowo.pl/konsultacje/
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najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania 

oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu 

maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu 

dodatkowego. 

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat 

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne 

przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, 

aby ten egzamin zdać, nie będą do niego 

przystępowali. Otrzymają oni świadectwo 

dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z 

każdego przedmiotu obowiązkowego w części 

pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów 

możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części 

pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej 

jednego przedmiotu dodatkowego. 

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają 

wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, 

jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą 

musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów 

obowiązkowych. 

Zespół nadzorujący egzamin 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród 

członków, powoła zespoły nadzorujące przebieg 

egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu 

maturalnego. 

W 2020 r., w przypadku egzaminu maturalnego, w 

skład zespołu nadzorującego części pisemnej 

egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej 

wchodzi co najmniej 2 nauczycieli. Jeden nauczyciel 

zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest 

egzamin (pełni on funkcję przewodniczącego 

zespołu), drugi zatrudniony w innej szkole lub 

placówce. 

W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest 

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub 

maturalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę 

członków zespołu nadzorującego zwiększa się o 

jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów. 

Harmonogram egzaminów 

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. 

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. 

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. 

Szkoły otrzymają wtedy również 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. 

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń 

• Do 31 lipca 2020 r. będą ogłoszone wyniki 

egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą 

również w tym dniu zaświadczenia o wyniku 

egzaminu. 

• Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki 

egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 

11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, 

aneksy i informacje o wynikach. 

• 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie. Szkołom przekazane zostaną 

również świadectwa i dyplomy potwierdzające 

kwalifikacyjne zawodowe. 

• 12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki 

egzaminu zawodowego i przekazane 

certyfikaty oraz dyplomy zawodowe. 

Harmonogram rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - 

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

rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-

szkolny-20202021 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami będzie można składać w 

dwóch etapach: 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
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• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na 

złożenie wniosku i uzupełnienie 

go o świadectwo ukończenia szkoły.  

• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na 

uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o 

wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę 

przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym 

zamianę szkół, do których będą kandydować. 

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać 

wnioski do szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 

międzynarodowego, oddziału przygotowania 

wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 

oddziałów wymagających od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także 

szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe 

w szkołach ponadpodstawowych. 

Terminy uzupełnienia wniosków 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

należy uzupełnić: 

• do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia 

szkoły, 

• do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 

sierpnia 2020 r. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do 

szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być 

przesyłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów 

z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie 

list kandydatów (zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i 

nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron 

internetowych tych jednostek. 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły 

ponadpodstawowej 

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której 

kandydat został zakwalifikowany należy 

potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te 

nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe chodzi również o zaświadczenie 

lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie 

psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia 

takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub pełnoletni kandydat informują o 

tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 

2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać 

przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas 

zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi 

szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później 

niż do 25 września 2020 r. 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. 

zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne 

z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do 

której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale 

realizującym kształcenie w zawodzie, do którego 

został przyjęty. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r. 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie 

Harmonogram uwzględnia również terminy 

przewidziane na czynności sprawdzające, o których 

mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności 

przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o 

których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

odstąpiono od przeprowadzania postępowania 

uzupełniającego z uwagi na brak możliwości 

przeprowadzenia tego postępowania z 

zachowaniem terminu przewidzianego w prawie 

(w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do 

końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, 

na który jest przeprowadzane postępowanie 

rekrutacyjne. 

W przypadku kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do 

szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym 

na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół 

będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to 

było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 

ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

Za zapewnienie miejsca w szkole 

ponadpodstawowej wszystkim realizującym 

obowiązek nauki dzieciom i młodzieży 

zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada 

rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – 

Prawo oświatowe). 

Aktualne informacje dotyczące sytuacji związanej z 

systemem oświaty na bieżąco można śledzić na 

stronach: 

• https://www.gov.pl/web/edukacja  

• https://www.kuratorium.gda.pl/  

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB 

WSPIERAMY ZDALNE NAUCZANIE 

W celu ułatwienia prowadzenia zajęć w obecnej 

sytuacji związanej z koronawirusem, wsparliśmy 

nasze dzieci sprzętem komputerowym. Do 

wszystkich gminnych szkół trafiły przenośne i 

stacjonarne komputery, które są odpowiedzią na 

obecną sytuację szkolnictwa, związaną z 

wprowadzeniem stanu epidemii. 

Gmina Potęgowo przekazała łącznie 112 szt. 

komputerów, które są wsparciem dla uczniów w 

czasie obowiązującego obecnie nauczania zdalnego. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 projektu „Zdalna Szkoła” 

zakupiliśmy 25 laptopów w kwocie 59 999,75zł z 

podziałem na: SP Łupawa 9 szt., SP Potęgowo 11 

szt., SP Skórowo 5 szt. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 projektu „Zdalna Szkoła +” 

zakupiliśmy 42 laptopy  w kwocie 74 999 ,82 zł z 

podziałem na: SP Łupawa 20szt, SP Potęgowo 13 

szt., SP Skórowo 9 szt.  

 

Ze środków budżetu gminy nabyliśmy dodatkowo 5 

szt. laptopów i przekazaliśmy szkołom  

z podziałem na: SP Łupawa 2 szt., SP Skórowo 3 szt. 

na łączną kwotę 11.745,00 zł brutto. 

To nie jedyne komputery, które zostały oddane do 

dyspozycji uczniów. Ponadto Gmina Potęgowo 

przekazała  18 szt. laptopów  z podziałem na SP 

Łupawa 8 szt., SP Potęgowo 8szt, SP Skórowo 2szt. i 

6 szt. używanych komputerów stacjonarnych z 

oprogramowaniem  

z podziałem na SP Łupawa 2 szt., SP Potęgowo 2 szt., 

SP Skórowo 2 szt. 

Dodatkowo SP w Potęgowie została laureatem 

ogólnopolskiego konkursu OSEWYZWANIE.  

W ramach głównej nagrody otrzymała 16 laptopów. 

Sprzęt komputerowy został wypożyczony na 

zasadzie umów użyczenia. Po okresie zdalnego 

nauczania, komputery wrócą do szkół i dalej będą 

pomagać w edukacji. 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BONIECKA  

OPŁATY ZA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI 

GROBÓW  

Zgodnie z ustawą z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych (Dz.U. Z 2019r. poz. 1473 ze 
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zm.) grób nie może zostać przeznaczony do 

ponownego użycia, jeżeli osoby posiadające prawo 

do dysponowania miejscem grzebalnym złożą 

stosowne oświadczenie i dokonają opłaty na kolejne 

20 lat. 

Opłaty za przedłużenie ważności grobów ziemnych 

na cmentarzach komunalnych w Potęgowie i w 

Łupawie zatwierdzone zostały na mocy Uchwały nr 

VII/61/2019 Rady Gminy Potegowo z dnia 

21.03.2019r. „W sprawie zmiany Uchwały nr 

VII/47/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 marca 

2011r. „w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

cmentarzy komunalnych w Gminie Potęgowo” oraz 

ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy 

komunalnych i ich urządzeń na terenie Gminy 

Potęgowo” i wynoszą odpowiednio: 

• opłata za przedłużenie ważności grobu 

ziemnego pojedynczego – 346,00 zł netto 

(373,68 zł brutto) 

• opłata za przedłużenie grobu ziemnego 

dziecinnego – 218,00 zł netto ( 235,44 zł brutto) 

• opłata za przedłużenie grobu rodzinnego 

pionowego – 526,00 zl netto (568,08 zł brutto) 

• opłata za przedłużenie grobu rodzinnego 

poziomego – 640,00 zł netto (691,20 zł brutto). 

W praktyce jeżeli po upływie 20 lat od pochówku 

opłata za przedłużenie ważności grobu nie zostanie 

dokonana, zarządca cmentarza umieszcza na 

nagrobku informację o konieczności dokonania 

opłaty. Jeżeli po upływie kilku miesięcy osoby 

dysponujące miejcem nadal nie dokonają opłaty, 

zarządca cmentarza umieszcza na nagrobku 

informację o przeznaczeniu grobu do likwidacji. Po 

upływie 3 miesięcy od tego momentu, miejsce może 

zostać przeznaczone do sprzedaży innym 

zainteresowanym osobom.   

PRZYGOTOWAŁA: ELWIRA SZEWCZYK 

URZĄD STANU CYWILNEGO –  ZMIANY 

Elektroniczne odpisy aktu stanu cywilnego 

Ostatnie zmiany ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo 

o aktach stanu cywilnego wprowadziły nowe 

rozwiązania w cyfrowym obrocie dokumentów.  

Od dnia 20 kwietnia 2020r. można samodzielnie 

pobrać online odpis aktu stanu cywilnego w postaci 

elektronicznej bezpośrednio z rejestru stanu 

cywilnego BUSC bez konieczności oczekiwania na 

zrealizowanie wniosku o wydanie dokumentu w 

urzędzie. 

Aby złożyć elektroniczny wniosek o wydanie odpisu 

aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej 

konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub 

podpisu elektronicznego. Po złożeniu wniosku w 

formie elektronicznej odpis aktu zostanie 

automatycznie przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP). 

Zgodnie z nową regulacją w miejscu podpisu 

urzędnika będzie widniała elektroniczna pieczęć 

ministra właściwego do spraw informatyzacji 

(Ministra Cyfryzacji). 

Odpis aktu stanu cywilnego przesłany na skrzynkę 

Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML 

lub PDF. Należy go przekazać (instytucjom 

zainteresowanym) tylko w tej postaci.  Samodzielny 

wydruk odpisu nie ma mocy prawnej i odbiorca 

może go nie uznać. 

Nowe udogodnienia dla interesantów 

Drugą istotną nowością jest możliwość dokonania 

płatności za odpis aktu stanu cywilnego online w 

systemie szybkich płatności internetowych 

PayByNet. 

System ten umożliwia bezpośrednie przesyłanie 

środków z konta bankowego klienta na rachunek 

urzędu. PayByNet jest zintegrowany z elektroniczną 

Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

oraz innymi systemami e-urzędów. 

Moduł obsługi płatności online PayByNet dostępny 

dla klientów jednostek administracji publicznej, 

pozwalający na opłacenie przez internet wniosku o 

odpis aktu stanu cywilnego został wdrożony przez 

Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z 

Ministerstwem Cyfryzacji.  

Od dnia 13 maja 2020r. Urząd Gminy w Potęgowie 

został włączony do usługi PayByNet celem 

usprawnienia płatności on-line za pobrane odpisy 

aktów.  

http://www.potegowo.pl/
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Od klienta pobierana jest jednorazowo prowizja w 

wysokości 0,59 zł. 

Opłaty za odpisy aktów pozostają bez zmian: 

• 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego 

• 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego. 

 

INFORMACJE GOPS 

WSTRZYMANA REALIZACJA „POTĘGOWSKIEJ 

WYPRAWKI”  

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków 

w budżecie gminy na rok 2020 na podejmowanie 

działań przeciwdziałających skutkom epidemii 

spowodowanej COVID-19 Rada Gminy Potęgowo 

uchyliła uchwałę Nr  XX/181/2020  z dnia 

27.02.2020r. wprowadzającą nową formę pomocy 

dla rodzin w postaci jednorazowego wsparcia 

rzeczowego z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 

o wartości do 200 zł na jedno dziecko, pn. 

„Potęgowska wyprawka”. 

Ponowne wprowadzenie tej formy pomocy 

planowane jest w roku 2021.  

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W 

STANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19  

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw dokonała wydłużenia 

ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu 

niepełnosprawności.  

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń o 

niepełnosprawności bądź stopniu 

niepełnosprawności wiąże się z automatycznym 

dokonywanym z urzędu wydłużeniem prawa do 

świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, 

m.in.: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego 

oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka, zasiłku dla opiekuna, 

zasiłku stałego. 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności, których ważność:  

• upłynęła między 9 grudnia 2019r. a 7 marca 

2020r. – zachowują ważność przez 60 dni  od 

momentu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie 

dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia, 

pod warunkiem złożenia w tym terminie 

kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, 

• upływa od 8 marca 2020 r. – zachowują 

ważność przez 60 dni od odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – 

nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – 

jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego 

orzeczenia. 

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz 

niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne 

organy emerytalno-rentowe, których ważność 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii tj. od 14 marca 

2020 r. albo w okresie 30 dni następujących po ich 

odwołaniu, zachowują ważność przez okres 

kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego 

ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie 
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uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed 

upływem terminu ważności tego orzeczenia.   

W przypadku świadczeń przyznawanych na okres 

zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, prawo 

ustala się nie dłużej niż  do końca okresu 

zasiłkowego tj. 31 października 2020 r. 

Przedłużenie prawa do świadczeń nie wymaga 

złożenia wniosku  w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Potęgowie. 

ZMIANY W DOCHODZIE UTRACONYM – 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ 

ALIMENTACYJNY 

Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych rozszerzyła katalog okoliczności 

uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu 

prawa o świadczeń rodzinnych i świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 

Zgodnie z art. 15oa cytowanej ustawy utratą 

dochodu jest obniżenie wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  oraz 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 

powodu przeciwdziałania COVID-19. 

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy 

ustalaniu prawa do: 

– świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe: od 

dnia 01.11.2019r. do dnia 30.10.2021r., 

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy 

świadczeniowe: od dnia 01.10.2019r. do dnia 

30.09.2021r. 

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE  

 

 

MONTAŻ POMPY CIEPŁA W OSP ŁUPAWA  

Dnia 8 maja odebrano prace związane z montażem 

pompy ciepła w OSP w Łupawie. W pierwszej 

kolejności należało wykonać demontaż  istniejących 

źródeł ciepła tj. dwóch kotłów na paliwo, a także 

demontaż części instancji centralnego ogrzewania 

oraz zasobnika ciepłej wody.  Następnie wykonano 

modernizacje istniejącej instalacji (połączenie obu 

kotłowni, wymiana skoordynowanych grzejników 

oraz wymiana zaworów na świetlicy na zawory 

termostatyczne wraz z głowicami).  

Kolejnym etapem było przygotowanie instalacji 

elektrycznej dla nowego źródła ciepła oraz 

przygotowanie miejsca w celu ustawienia jednostki 

zewnętrznej. Na koniec gdy wszystkie prace 

związane z przygotowaniem dobiegły końca, 

zamontowano pompę ciepła w jednym z 

pomieszczeń kotłowni. 

 

Modernizacja instalacji grzewczej poprzez zakup 

pompy ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym 

ograniczającym emisję zanieczyszczeń, a także 

zapewniającym komfortowe ogrzewanie i 

dostarczenie ciepłej wody. Pompa ciepła pozwoli na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji 

grzewczej w jednostce OSP Łupawa. 

PRZYGOTOWAŁA: A. ROMANKÓW  
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DOFINANSOWANIE Z NFOŚIGW  

 

www.nfosigw.gov.pl 

Gmina Potęgowo pozyskała dofinansowanie 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 

zadania pn „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag”.  Całkowity koszt 

kwalifikowany zadania to 31 212,00 zł. Na realizację 

przedsięwzięcia Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie 

Potęgowo dofinansowanie w formie dotacji  

w kwocie 31 212,00 zł.  

Gmina w najbliższym czasie wyłoni wykonawcę, 

który unieszkodliwi odpady. Po wyłonieniu 

wykonawcy zostaną podpisane porozumienia z 

rolnikami, którzy złożyli wnioski w odpowiednim 

terminie do Urzędu Gminy, wskazując ilość 

posiadanych w/w wyrobów przeznaczonych do 

unieszkodliwienia; 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na 

realizację zadania związanego z usuwaniem 

odpadów z gospodarstw rolnych, w tym folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag. Efektem 

rzeczowym będzie unieszkodliwienie lub poddanie 

odzyskowi posiadanych przez rolników  odpadów w 

łącznej ilości 62,424 Mg. Przedsięwzięcie 

realizowane będzie do listopada 2020r.  

PRZYGOTOWAŁA: NATALIA ZIELONKA 

ODBIÓR SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

W GRĄBKOWIE  

W dniu 29 maja 2020 r. dokonano odbioru zadania: 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo 

Kolonia I, II – Łupawa.  

W ramach inwestycji zrealizowano następujący 

zakres: 

• kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 

PCV, L=1.314,0 mb 

• kanalizacja tłoczna z rur PE  Ø 110,  L=3.992,0 

mb 

• przyłącza z rur Ø 160 PCV szt. 25 o łącznej 

długości L= 192,0 mb 

• pompownie sieciowe (tłocznie) – szt. 2  

• system monitoringu i wizualizacji 

przepompowni ścieków w technologii GPRS 

kompatybilny z istniejącym systemem w 

Zakładzie Usług Publicznych w Potęgowie.  

Łącznie długość kanalizacji 5,5 km. Odbiorcami 

inwestycji będzie 26 gospodarstw domowych. 

Ze względu na ukształtowanie terenu, ścieki w 

Grąbkowie Kolonia I (pod Łupawą) odprowadzane 

będą grawitacyjnie do pompowni ścieków P1 do 

zlokalizowanej w Grąbkowie Kolonia II (pod 

Dąbrównem) pompowni ścieków P2. 

Ścieki  sanitarne z obydwu pompowni tłoczone będą 

przewodem tłocznym do kolektora kanalizacji 

sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowości Łupawa i 

dalej odprowadzane do niedociążonej oczyszczalni 

ścieków w Łupawie.  

 

Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygnięcia 

przetargu nieograniczonego,  jest Stanisław Hirsz, 

prowadzący działalność pod firmą ZUPH HIRSZ, ul. 

Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, umowa zawarta 

została 6 marca 2018 r. Wartośc robót budowlanych 

opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł brutto, udzielona 

została 5-letnia gwarancja. Nadzór inwestorski 

sprawowany był przez inspektora Krzysztofa 

Chwalisza z Koszalina (wartość usługi 30.750 zł 

brutto). Wszystkie prace były wykonywane zgodnie 
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z dokumentacją projektową opracowaną przez 

Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO SOLAR z 

Poznania.  

Gmina otrzymała na realizację zadania pożyczkę z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku do do kwoty 

1 287 560 zł z możliwością umorzenia do wysokości 

20 % pożyczki.  

Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy 

warunków życia mieszkańców Gminy Potęgowo. Już 

wkrótce mieszkańcy będą mogli przyłączać swoje 

posesje do sieci. 

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ, D. HURAS  

REMONT DROGI GMINNEJ W KARZNICY 

W miesiącu kwietniu br. przy pomocy firmy 

zewnętrznej wyłonionej w drodze zapytania 

ofertowego wykonaliśmy remont drogi gminnej w 

Karznicy. Zakres remontu obejmował odcinek drogi 

od pałacu do skrzyżowania z drogą prowadzącą do 

Wieliszewa o dł. ok. 500mb i szerokości 3m, 

nawierzchnia została wykonana z kruszywa 

drogowego.   

 

Remontowany pas drogowy składa się z kilku 

rodzajów nawierzchni – część gruntowa i część 

brukowa oraz część z płyt jumbo, dlatego remont 

nie należał do najłatwiejszych.   

Ponadto Zakład Usług Publicznych w  Potęgowie w 

miarę swoich możliwości wykonuje bieżące 

remonty  

E. KONOPA 

 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUPAWIE  

W dniu 21 maja 2020 Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin podpisał umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowej zadania pn. 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

w Łupawie. Wykonawcą dokumentacji jest zespół 

projektantów pod kierownictwem Piotra 

Kaszubowskiego, prowadzącego swoje biuro w 

Bytowie.  

Zakres prac obejmuje: 

• wykonanie inwentaryzacji techniczno-

budowlanej; 

• projekt termomodernizacji wraz ze źródłem 

ciepła, w tym audyt energetyczny i 

efektywności energetycznej; 

• projekt oświetlenia; 

• dokumentację środowiskową; 

• nadzór autorski.  

Zastosowane mają być odnawialne źródła energii. 

Jest to złożone zadanie, wymagające pracy kilku 

branżystów, za które zostało ustalone 

wynagrodzenie w wysokości 96.924,00 zł brutto. 

 

Wykonanie dokumentacji związane jest z 

ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie 

projektów na „Poprawę efektywności 

energetycznej w budynkach szkolnych”, 

finansowanych ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego 2014- 2021. Można uzyskać 

dofinansowanie w wysokości 70% kosztów 

kwalifikowalnych.  

Celem projektu jest poprawa efektywności 

energetycznej w budynku szkolnym poprzez 

realizację działań inwestycyjnych polegających na 

głębokiej termomodernizacji i doprowadzenie 

budynku do standardu energetycznego 

„pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. 

Termin wykonania zamówienia wyznaczono na 

sierpień 2020 r.  

K. KOZIOŁ, D. HURAS  

FOTOPUŁAPKI NA TERENIE GMINY 

POTĘGOWO  

W związku z cyklicznie powtarzającymi się 

sytuacjami podrzucania śmieci na terenie Gminy 

Potęgowo został zainstalowany mobilny monitoring 

wizyjny – fotopułapki. 

Mamy nadzieję, że dzięki nim uda nam się 

zidentyfikować osoby nielegalnie wyrzucające 

śmieci i doprowadzić do tego, aby poniosły 

konsekwencje za swoje czyny. 

PRZYGOTOWAŁA:  EWA OSOSIŃSKA  

27 MAJA –  DZIEŃ SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

Wójt Dawid Litwin: Dzisiaj mija 30 lat od pierwszych 

wolnych wyborów samorządowych po II wojnie 

światowej  27 maja obchodzimy Dzień 

Samorządu Terytorialnego. Samorząd do my 

wszyscy, to Wasze problemy i Wasze marzenia. To 

praca i zaangażowanie nas wszystkich. Rozwijamy 

się zaspokajając te potrzeby i realizując te marzenia.  

30 lat temu mieszkańcy i mieszkanki polskich miast, 

wsi i gmin zyskali realny wpływ na najbliższe 

otoczenie, możliwość mówienia o potrzebach 

lokalnej społeczności, tworzenia oddolnych 

inicjatyw, które niejednokrotnie przeradzały się w 

lokalne fundacje czy stowarzyszenia.  

Rocznica wyborów samorządowych to wspaniała 

okazja, aby podkreślić rolę społeczeństwa 

obywatelskiego i samorządności, jako filaru 

prawdziwie demokratycznego państwa.  

Ja i moi Współpracownicy jesteśmy dla Was. 

Wiemy, że nie odpowiedzieliśmy jeszcze na Wasze 

wszystkie potrzeby, ale nie mamy worka z 

pieniędzmi, dlatego czasami musimy odłożyć ważne 

dla Was sprawy na później. Każdego dnia staramy 

się sukcesywnie realizować najważniejsze zadania i 

rozwijać Naszą Ginę.  

Przed nami spore wyzwanie, będziemy musieli 

zmierzyć się z kryzysem finansowym jaki czeka nas 

po pandemii. Na pewno damy radę! Nie zamierzamy 

zwalniać tempa!
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