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SYTUACJA W SZKOŁACH NA TERENIE 

GMINY POTĘGOWO  

Wszystkie szkoły na terenie Gminy Potęgowo 

pracują w tradycyjnej formie kształcenia, z 

zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w 

oparciu o wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, 

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości 

zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek.   

Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty 

kształcenia: wariant B (mieszana forma kształcenia - 

hybrydowa) i wariant C (kształcenie zdalne). 

Zgodnie z wytycznymi organizacja transportu dzieci 

do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w 

transporcie publicznym (zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

danym środkiem transportu można przewozić,                      

w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 

100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby 

wszystkich miejsc siedzących i stojących 

określonych w dokumentacji technicznej lub 

dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu 

środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym 

pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe 

co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych). 

Autobusy, którymi dowożone są dzieci są 

systematycznie ozonowane.  

Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu, przy 

pomocy maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego, 

ust i nosa w autobusach dowożących uczniów do 

szkół. Obowiązek ten jest obligatoryjny dla 

wszystkich uczniów w trakcie przejazdu autobusami 

zarówno do szkoły jak    i w drodze powrotnej do 

domu. Prosimy rodziców o zwrócenie szczególnej 

uwagi i przypilnowanie aby dziecko korzystające z 

publicznego transportu posiadało maseczkę lub 

inną osłonę ust i nosa. 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB  

STYPENDIUM WÓJTA GMINY 

POTĘGOWO 

Zgodnie z zarządzeniem nr 141/2020 z dnia 

31.08.2020r.Wójt Gminy Potęgowo przyznał 

uczniom Stypendia Wójta Gminy Potęgowo za rok 

szkolny 2019/2020 tj. 6 stypendiów naukowych, 3 

stypendia za osiągnięcia artystyczne oraz 3 

stypendia za osiągnięcia sportowe. W wymaganym 

terminie wpłynęło 14 wniosków (w tym jeden 

podwójny). Jeden wniosek o przyznanie stypendium 

artystycznego został zaopiniowany negatywnie, 

ponieważ nie spełniał niezbędnych warunków do 

przyznania ww. stypendium określonych w 

uchwale.  

Stypendia naukowe będą wypłacane w wysokości 

200,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od 

01.09.2020r. do 30.06.2021r.) natomiast stypendia 

sportowe i artystyczne zostaną wypłacone 

jednorazowo w wysokości 800,00 zł na jednego 

ucznia. Stypendia przyznawane są uczniom 

pobierającym naukę na terenie Gminy Potęgowo 

bez względu na miejsce zamieszkania. 

Stypendia Wójta Gminy Potęgowo zostały 

zapoczątkowane w 2015r. Dokładnie 28.10.2015r. 

najpierw Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy 

Potęgowo a następnie uchwałę dotyczącą 

określenia szczegółowych warunków udzielania 

pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 

dla uczniów będących stałymi mieszkańcami gminy 

Potęgowo. 

Pierwsze stypendia zostały przyznane w 2016r. za 

rok szkolny 2015/2016 w łącznej wysokości 

7.800,00 zł – przyznano 7 stypendiów naukowych 

po 90,00 zł miesięcznie i 3 stypendia artystyczne w 

wysokości 500,00 zł jednorazowo.  

W roku 2017 przyznano 27 stypendiów za rok 

szkolny 2016/2017 w łącznej wysokości 24.690,00 zł 

– 10 stypendiów naukowych po 150,00 zł 

miesięcznie i 17 stypendiów artystycznych po 

570,00 zł jednorazowo.  

W roku 2018 przyznano 15 stypendiów za rok 

szkolny 2017/2018 w łącznej wysokości 19.710,00 zł 

– 12 stypendiów naukowych po 150,00 zł 

http://www.potegowo.pl/
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miesięcznie, 2 stypendia sportowe i 1 artystyczne w 

wysokości 570,00 zł jednorazowo. 

W roku 2019 przyznano 13 stypendiów za rok 

szkolny 2018/2019 w łącznej wysokości 15.590,00 zł 

– 10 stypendiów naukowych po 140,00 zł 

miesięcznie i 3 stypendia artystyczne     w wysokości 

530,00 zł jednorazowo. 

W dniu 18.09.2020r. Rada Gminy Potęgowo podjęła 

uchwałę nr XXV/224/2020 w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy 

materialnej o charakterze motywacyjnym dla 

uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 

Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania, w 

ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających 

naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu na 

miejsce zamieszkania: 

 https://bip.potegowo.pl/a,22131,uchwaly-

podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-potegowo-

18092020r.html 

Uchwała ma charakter porządkowy. Wprowadzono 

zapisy dotyczące m.in. trybu rozpatrywania 

wniosków przez komisję powołaną przez Wójta 

Gminy Potęgowo; złożenia przez wnioskodawcę, w 

przypadku nieprzyznania stypendium, pisemnej 

prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku wraz z 

podaniem swojego stanowiska; zakwalifikowano 

konkursy pięknego pisania, kaligrafii i recytacji do 

osiągnięć uprawniających do ubiegania się o 

stypendium artystyczne; możliwość ubiegania się o 

stypendium sportowe w przypadku osiągnięcia 

sportowego w wyniku rywalizacji zespołowej. 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB  

CYBERPRZEMOC – PORADNIK DLA 

RODZICÓW  

Jak uchronić dzieci przed niepożądanymi treściami? 

Jak ustrzec je przed zagrożeniami w sieci? Przemoc, 

której dzieci doświadczają w Internecie jest w dużej 

mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze 

środowiska rówieśniczego. 

Cyberprzemoc to zjawisko, które najczęściej dzieje 

się poza wiedzą rodziców. Może ono dotknąć 

każdego, zarówno najzdolniejszego ucznia, jak i 

tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej. 

Aby dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej 

konsekwencjach, a także o tym jak chronić dzieci, 

zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla 

rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na 

nękanie”, który został opracowany wspólnie przez 

Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach 

kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”. 

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

poradnik-dla-rodzicow 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB  

OD 21 WRZEŚNIA 2020 R. ZASIŁEK 

OPIEKUŃCZY NA OGÓLNYCH ZASADACH  

Więcej informacji na stronie ZUS    

https://www.zus.pl/pl/o-zus/aktualnosci/-

/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-

opiekunczy-od-1-wrzesnia/3541264 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB  

SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI W 

ŁUPAWIE  

W szkole podstawowej w Łupawie w dniach 23-

24.09.2020r. odbyły się warsztaty dla dzieci pt. 

„Szczęśliwe Przedszkolaki” w ramach realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Warsztaty skierowane były do dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i obyły się w trzech blokach 

tematycznych tj.: 

- „ Witajcie z powrotem” -celem warsztatu było 

oswojenie dzieci z sytuacją epidemii oraz 

przekazanie im informacji na temat chorób, 

wirusów i zachowań zapobiegającym zakażeniu. 

Podczas zajęć wzmacniane było poczucie 

bezpieczeństwa dziecka i wykorzystywane zostały  

pozytywne działania profilaktyczne; 

-  „ Czym są emocję ?”-  celem warsztatu było 

zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą na temat 

emocji  oraz sposobami rozpoznawania tego co 

czują już od najmłodszych lat. Temat ten ma istotne 

znaczenie w profilaktyce, ważne jest, aby dzieci 
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wiedziały jak radzić sobie z emocjami w 

konstruktywny i zdrowy sposób; 

- „ Wartość bajek” – podczas warsztatów trener 

wraz dziećmi pochylił się nad systemem wartości 

ukazanych w bajkach. W prosty sposób trener 

rozmawiał z dziećmi na temat tego, czego można 

nauczyć się z bajek i co jest imponującego w 

zachowaniu ich ulubionych bohaterów z bajek.  

SPORZĄDZIŁA : MARTYNA OLKOWSKA  

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W 

SZKOŁACH PODCZAS STANU EPIDEMII  

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i ciągle 

istniejącym zagrożeniem związanym z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV 2,  a także 

w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz 

pracowników szkół Gmina Potęgowo zakupiła 

generator mgły do dezynfekcji pomieszczeń 

placówek oświatowych funkcjonujących na naszym 

terenie.  

 

Zakupiony generator dezynfekuje przestrzeń 

metodą suchej mgły, która działa na zasadzie 

rozpraszania mgły wraz ze znajdującym  się 

środkiem dezynfekującym. Metodą zamgławiania 

dezynfekuje się sprzęty, powierzchnie, ściany, 

podłogi i powietrze – jednym słowem wszystko, co 

znajduje się w pomieszczeniu. Niewątpliwą zaletą 

tej metody jest fakt, że sucha mgła dociera w 

miejsca niedostępne tradycyjnymi metodami 

dezynfekcji. Jest prosta, bezpieczna i skuteczna. 

SPORZĄDZIŁA: A. ROMANKÓW  

NOWE USŁUGI W RAMACH KARTY 

SENIORA GMINY POTĘGOWO  

Miło nam poinformować, że do Programu Karta 

Seniora Gminy Potęgowo przystąpiła kolejna firma, 

która od teraz oferuje swoje usługi w jeszcze 

bardziej atrakcyjnej cenie, specjalnie dla naszych 

mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia. 

 

Do programu dołączył Zakład Opieki Zdrowotnej W. 

Polaczuk, M. Polaczuk mający swoją siedzibę w 

Potęgowie przy ul. Kościuszki 4a. Posiadacze Kart 

Seniora mogą skorzystać z rabatu -10 % na zabiegi 

fizykalne, -5 % na zabiegi w pracowni balneologii 

oraz -5% na zabiegi w gabinecie masażu. 

W programie uczestniczy obecnie 17 firm i 

podmiotów. Aktualna lista rabatów, oraz informacje 

jak uzyskać Kartę Seniora Gminy Potęgowo znajdują 

się na stronie: 

https://www.gopspotegowo.pl/karta-seniora-

gminy-potegowo 

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Potęgowie, tel. 59 811 51 14 

w. 40. Do chwili obecnej Ośrodek wydał ponad pół 

tysiąca Kart Seniora Gminy Potęgowo. 

OPRACOWANIE: ALICJA GANO 

PAKIETY DLA SENIORÓW OD GOPS I 

STOWARZYSZENIA WAGA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie  

przystąpił do realizacji projektu pn. „Pakiety dla 

seniorów”, którego liderem jest Stowarzyszenie 

WAGA  w Gdańsku.  Projekt współfinansowany jest 

ze środków Województwa Pomorskiego w ramach 

http://www.potegowo.pl/
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konkursu „Promocja dobrych praktyk 

przełamujących izolację społeczną”. 

W projekcie prowadzone będą działania  o 

charakterze ponadlokalnym prowadzące do 

przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i 

bezradności osób starszych, będących w wieku 

emerytalnym. 

25 seniorów z terenu Gminy Potęgowo otrzyma 

bezpłatnie 5 pakietów rozwojowych (1 raz w 

tygodniu 1 pakiet), zawierających materiały do 

samodzielnej realizacji z zakresu: Gimnastyka, 

Rozwój osobisty, Trening umysłu, Plastyka. 

Rekomendowane terminy dostarczania pakietów 

do miejsca zamieszkania/przebywania seniorów to: 

12.10.2020r., 19.10.2020r., 26.10.2020r., 

2.11.2020r., 9.11.2020r. 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pakietów 

prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 

Potęgowo, tel. 59/8115114. 

OPRACOWANIE: ALICJA GANO 

KONKURS „SREBRNE SERCE” 2020 

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie oraz Opiekun 

Wolontariatu, działający w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Potęgowie, zapraszają do 

udziału w Konkursie „Srebrne Serce”. 

Celem Konkursu jest promowanie aktywności 

seniorów  i ich zaangażowania na rzecz społeczności 

lokalnej. 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku 

powyżej 60 roku życia, zamieszkująca teren Gminy 

Potęgowo i wyróżniająca się  szczególną 

aktywnością  i zaangażowaniem na rzecz 

społeczności lokalnej. 

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów (za ich 

zgodą) są: pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty 

publiczne, jednostki prywatne, organizacje 

pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, inne 

podmioty działające w sferze społecznej. 

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać 

dokonane na formularzu zgłoszeniowym. 

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu 

udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 

Potęgowo, pok. nr 10 oraz na stronach 

internetowych: www.gopspotegowo.pl  oraz 

www.potegowo.pl 

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub 

listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 10 – 

do dnia 12.10.2020r. do godz. 15.30, w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „Konkurs Srebrne Serce”. Za 

dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień 

wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Potęgowie. 

Komisja konkursowa do dnia 30.10.2020r. dokona 

oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru trzech 

laureatów, którzy zostaną nagrodzeni w formie 

karty upominkowej oraz okolicznościową statuetką 

i dyplomem. Nagrody zostaną wręczone laureatom 

Konkursu podczas spotkania zorganizowanego z 

okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora w m-cu 

listopadzie 2020r. 

Konkurs odbywa się w projekcie „Srebrna Sieć”, 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

OPRACOWANIE: ALICJA GANO 

http://www.potegowo.pl/
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BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

25 września 2020r w godzinach od 8.00 do 11.30 

przy Gminnym Ośrodku Kultury Panie w wieku 50-

69 lat, które były ubezpieczone, nie były leczone z 

powodu raka piersi a także nie miały wykonanej 

mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 

24 miesięcy lub były w grupie ryzyka i w roku 

poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do 

wykonania ponownej mammografii po upływie 12 

miesięcy mogły skorzystać z bezpłatnych badań 

mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w 

ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w 

mobilnych pracowniach mammograficznych. 

Badania przeprowadzone były przez grupę LUX MED 

Diagnostyka.  

SPORZĄDZIŁA: MARTYNA OLKOWSKA  

NIE NISZCZ DROGI, BO ZAPŁACISZ!  

W okresie jesiennym wiele dróg gruntowych na 

terenie gminy Potęgowo zostaje zawężone w 

wyniku nieprawidłowo wykonanych prac polowych. 

Zniszczone rowy przydrożne, zaorane pobocza, 

zasiewy w pasie drogowym - to częste widoki na 

naszych drogach. Sytuacje takie występują nawet 

po wytyczeniu geodezyjnym granic działek 

drogowych. Dlatego warto przypomnieć, że za 

niszczenie dróg publicznych, zwłaszcza poprzez ich 

zaorywanie oraz usuwanie istniejących znaków 

granicznych, grożą konsekwencje karne. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych, obowiązuje zakaz 

dokonywania w pasie drogowym czynności, które 

mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie 

drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości 

oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W 

szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania 

w inny sposób pasa drogowego oraz umieszczania 

urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego (dotyczy to również składowania 

materiałów, w tym kamieni polnych zebranych 

przez właścicieli sąsiednich nieruchomości). 

Powoduje to utrudnienia w bieżącym utrzymaniu 

dróg oraz niszczenie sprzętu - kosiarek. Zabrania się 

też odprowadzania wody opadowej i melioracyjnej 

oraz ścieków z przyległych nieruchomości do rowów 

przydrożnych lub na jezdnię drogi. Zgodnie z art. 

277 kodeksu karnego mówiącego o karach za 

niszczenie, przesuwanie i celowe ukrywanie znaków 

granicznych za takie przestępstwo przewiduje się 

karę grzywny, ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd 

może nakazać usunięcie szkody i przywrócenie 

dawnych oznaczeń. Na podstawie Prawa 

Geodezyjnego i Kartograficznego za zniszczenie 

znaku granicznego w oparciu o kodeks karny może 

zostać wymierzona kara grzywny. Zaoranie pasa 

drogowego, zawężanie w inny sposób pasa 

drogowego lub przydrożnego stanowi wykroczenie 

zgodne z art. 100 kodeksu wykroczeń i zagrożone 

jest karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany. 

W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale 

zniszczone lub uszkodzone, według przepisów 

kodeksu karnego (art. 288) sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, 

grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

AUTOR: E. SZEWCZYK 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 

ŁUPAWIE  

Rozpoczyna się rozbudowa sieci wodociągowej w 

Łupawie. W dniu 28 września 2020 r. w Urzędzie 

Gminy Potęgowo Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin wraz panią Skarbnik Ewą Walitów i 

wykonawcą zadania Zbigniewem Chamierem 

Ciemińskim z Tuchomia podpisali umowę na 

realizacje zadania, które ma być wykonane w 

przeciągu trzech tygodni.  

Zadanie polega na budowie odcinka sieci od 

istniejącej sieci o średnicy 90 mm w okolicy szkoły w 

kierunku przedszkola, o długości 456 mb i  montażu 

4 hydrantów. 

http://www.potegowo.pl/
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Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu 

nieograniczonego i zaoferował cenę 52.628,00 zł 

oraz udzielił 5-letniej gwarancji.  

 

Inwestycja ta powiązana jest z aktualnie 

realizowanym zadaniem: „Adaptacja części obiektu 

świetlicy szkolnej na powiększenie Oddziału 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 

Łupawie wraz z małą architekturą oraz wykonanie 

placu zabaw dla dzieci przy Oddziale Przedszkolnym 

przy Szkole Podstawowej w Skórowie”. Należy 

zabezpieczyć wodę do celów ppoż.  

Należy się przygotować na utrudnienia w dojeździe 

i dojściu do Szkoły. 

OPRACOWANIE: K.  KOZIOŁ  

XXV SESJA RADY GMINY 

W dniu 18 września 2020 r. odbyła się XXV sesja 

Rady Gminy Potęgowo. 

Z powodu nieobecności Wójta Gminy Potęgowo 

Dawida Litwina, informację z działalności  

międzysesyjnej przedstawiła Z-ca Wójta Anna 

Boniecka. 

Podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę na 

terenie Gminy Potęgowo bez względu na miejsce 

zamieszkania, w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy 

Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania 

2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2019 Rady 

Gminy Potęgowo z dnia 30 września 2019 r. w 

sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Potęgowie ze struktur Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz 

nadania Statutu. 

3. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Potęgowo. 

4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

zlokalizowanych we wschodniej części obrębu 

Poganice, w gminie Potęgowo. 

5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębów 

Grapice i Głuszynko, obejmujących zwarte obszary 

zabudowy oraz rolniczą przestrzeń produkcyjną, w 

gminie Potęgowo. 

6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Potęgowo. 

7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 

2020 rok. 

8. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020 – 2036. 

 

Z podjętych zmian w budżecie płyną dla 

mieszkańców Gminy ważne informacje. 

Po pierwsze niedługo wszczęte zostanie 

postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie 

nowego obiektu przedszkola i żłobka w Potęgowie, 

w okolicy Szkoły Podstawowej i obiektu 

sportowego.  Obecny obiekt przedszkola nie spełnia 

podstawowych standardów wymaganych dla 

obiektów wychowania przedszkolnego w zakresie 

sanitarnym jak też zabezpieczenia pożarowego i 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

http://www.potegowo.pl/
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potrzebami. Wykonano już Program Funkcjonalno - 

Użytkowy (PFU). Wykonanie inwestycji nastąpi w 

latach 2020 - 2021. Szacowana wartość wykonania 

inwestycji i nadzoru to kwota 8.164.021 zł. W 

bieżącym roku planowane są prace związane z 

wykonaniem części dokumentacji projektowej. 

Wprowadzono też do realizacji kolejne zadanie 

inwestycyjne: rozbudowa sieci wodociągowej w 

północnej części miejscowości Potęgowo „Za 

torami”. Jest to odcinek sieci o długości 585 mb i  

średnicy 90 mm w kierunku nowej zabudowy 

mieszkaniowej, zgodnie z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonano już 

dokumentację budowlaną. Inwestycja do 

wykonania do końca tego roku. 

Radni zgodzili się też przyznać dodatkowe środki na 

przebudowę obiektu Oddziału Przedszkolnego w 

Łupawie. 

Jeśli zaś chodzi o naszą przestrzeń, to uchwalono 

dwa nowe plany zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Głuszynko, Grapice oraz Poganice. 

W Potęgowie mamy kolejną nową ulicę, tym razem 

„Różaną” . 

Zanim Przewodniczący Rady Gminy Waldemar 

Zientarski zamknął obrady, radni zgłosili wnioski i 

informacje. 

OPRACOWANIE: K.  KOZIOŁ  

PLANOWANIE BUDŻETU NA ROK 2021  

W dniu 2 września 2020 r. zostało podjęte 

Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Potęgowo w 

sprawie trybu i terminów opracowania materiałów 

planistycznych do projektu budżetu Gminy 

Potęgowo na 2021 rok oraz do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2021 rok i lata następne. W 

zarządzeniu tym zobowiązano wszystkie komórki 

organizacyjne Urzędu Gminy Potęgowo oraz 

jednostki sektora finansów publicznych 

finansowane z budżetu Gminy Potęgowo bądź 

powiązane z budżetem otrzymywaną dotacją do 

opracowania materiałów planistycznych do 

projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz do 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Potęgowo na rok 2021 i lata następne. 

Uchwała budżetowa jest aktem prawnym 

podejmowanym przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, z zachowaniem 

wymogów procedury budżetowej, który zawiera 

regulację podstawowych zagadnień finansów 

jednostki samorządu terytorialnego w roku 

kalendarzowym. Uchwała budżetowa zawiera 

budżet – plan dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów jednostki samorządu 

terytorialnego oraz załączniki. 

Szacowane wartości i postanowienia w uchwale 

budżetowej: 

1) planowane dochody i wydatki budżetu JST, z 

podziałem na bieżące i majątkowe, 

2) planowany deficyt (oraz źródła jego pokrycia) lub 

nadwyżka (oraz jej przeznaczenie) budżetu JST, 

3) planowane przychody i rozchody budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, 

4) górna granica kwotowa na zaciągane kredyty i 

pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe na 

pokrycie: przejściowego deficytu budżetowego JST 

jeśli wystąpi w ciągu roku, planowanego deficytu, 

spłaty rat kredytów i wykup obligacji, własnej części 

finansowania projektów unijnych, 

5) wydatki na dany roku budżetowy wynikające z 

tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

6) szczegółowe zasady wykonywania budżetu JST, 

wynikające z odrębnych ustaw, 

7) odrębne postanowienia, które są wymagane 

przez organ stanowiący JST. 

Uchwała budżetowa jednostki samorządu 

terytorialnego, powinna zostać uchwalona do końca 

roku poprzedzającego rok budżetowy, którego ona 

dotyczy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

uchwałę tą można uchwalić w bieżącym roku 

budżetowym – nie później niż do dnia 31 stycznia. 

W takiej sytuacji podstawą prowadzenia gospodarki 

finansowej w jednostce samorządu terytorialnego 

jest projekt uchwały budżetowej przedłożony 

organowi stanowiącemu samorządu i regionalnej 

izbie obrachunkowej. Dochody i wydatki wykonane 

(na podstawie projektu) przed uchwaleniem 
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budżetu należy wówczas odpowiednio uwzględnić 

w uchwalanej po dniu 1 stycznia uchwale 

budżetowej. 

OPRACOWANIE: E. WALITÓW  

W GMINIE POJAWIŁY SIĘ NOWE ŁAWKI I 

KOSZE 

Na terenie naszej gminy w ostatnim czasie pojawiły 

się nowe kosze na śmieci i ławki. 

Nowe kosze widoczne są na razie w Potęgowie, ale 

sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych 

będziemy wymieniać pozostałe. Większość koszy na 

terenie Potęgowa było w bardzo złym stanie 

technicznym, część była zdewastowana przez 

mieszkańców. Nowe kosze są betonowe, a więc 

bardziej odporne na zniszczenia. 

 

Na ścieżkach pieszo – rowerowych z Łupawy do 

Malczkowa oraz z Potęgowa do Darżyna oprócz 

koszy pojawiły się ławeczki, na których można usiąść 

i odpocząć. Na ścieżkach obserwujemy bardzo duży 

ruch pieszych więc na pewno będą cieszyć się 

dużym zainteresowaniem. 

PRZYGOTOWAŁA: EWA OSOSIŃSKA  

NOWY PRACOWNIK SAMORZĄDOWY  

Po zakończonej służbie przygotowawczej i 

pomyślnie zdanym egzaminie Pani Monika 

Dziecielska zatrudniona na stanowisku referent ds. 

księgowości i płac w Referacie Oświaty Urzędu 

Gminy Potęgowo, złożyła w dniu 24 września br. w 

obecności Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina 

ślubowanie, dzięki któremu została zaliczona do 

grona pracowników samorządowych. 

Obowiązek odbycia tej służby reguluje ustawa o 

pracownikach samorządowych, a jej procedurę 

określa Zarządzenie Wójta Gminy Potęgowo. 

  

Służbę przygotowawczą organizuje się dla 

pracowników podejmujących po raz pierwszy 

zatrudnienie na stanowisku urzędniczym lub 

kierowniczym stanowisku urzędniczym.  Obejmuje 

ona teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do 

pełnienia obowiązków służbowych, trwa nie dłużej 

jak 3 m-ce i kończy się złożeniem egzaminu.  W 

ramach służby pracownik realizuje bezpłatne 

elektroniczne szkolenia dostępne na platformie 

internetowej MSWiA. 

Serdecznie gratulujemy zakończenia służby 

przygotowawczej, życząc wytrwałości i samych 

sukcesów w tej ważnej i niełatwej służbie 

publicznej. 

Rota ślubowania: „Ślubuję uroczyście, że na 

zajmowanym stanowisku będę służyć państwu 

polskiemu i wspólnocie samorządowej, 

przestrzegać porządku prawnego i wykonywać 

sumiennie powierzone mi zadania” (do treści 

ślubowania mogą być dodane słowa „Tak mi 

dopomóż Bóg”). 

SPORZĄDZIŁA: M. KOZAK  

W przypadku pytań lub propozycji 

związanych z niniejszym Informatorem, 

uprzejmie prosimy o kontakt przez pocztę  

e-mail na adres: zp@potegowo.pl 
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