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GMINA MA UCHWALONY BUDŻET NA 

ROK 2021 – RELACJA Z XXVIII SESJI RADY 

GMINY POTĘGOWO  

W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyła się XXVIII  Sesję 

Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie. Po otwarciu sesji przez 

Przewodniczącego Waldemara Zientarskiego Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin tradycyjnie 

przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej. Złożono gratulacje jednemu a 

radnych Dominikowi Maksymowskiemu z okazji 

ślubu. 

Bardzo ważnym punktem programu było 

uchwalenie budżetu Gminy na rok 2021. Zanim 

jednak to nastąpiło, pani Skarbnik Ewa Walitów 

odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały 

budżetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Gdańsku oraz uzasadnienie do uchwały. Radni 

jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2021. Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin złożył pani Skarbnik 

gratulacje i podziękował radnym za przychylenie się 

do budżetu i współpracę, a pracownikom Urzędu i 

jednostek za ciężką pracę przy jego tworzeniu i 

zaangażowanie.  

I tak oto budżet na rok 2021 kształtuje się na 

poziomie: 

• dochody – 41.069.388 zł 

• wydatki – 50.920.598 zł (w tym wydatki 

inwestycyjne 14.359.126 zł) 

• deficyt – 9.851.210 zł (zostanie pokryty 

dochodami pochodzącymi z emisji papierów 

wartościowych 9.851.210 zł oraz z wolnych 

środków jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu). 

Jest to więc budżet po raz pierwszy sięgający kwoty 

50 mln zł i o największym jak dotąd nakładzie na 

inwestycje. W ślad za uchwałą budżetową podjęto 

też uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021 

– 2036. 

 

Ponadto na sesji przyjęto następujące uchwały: 

• w sprawie przyjęcia Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Potęgowo na 

lata 2021 – 2025. 
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• w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2021. 

• w sprawie  udzielenia dotacji przez Gminę 

Potęgowo dla Gminy Dębnica Kaszubska, Fundacji 

Inicjatywa z siedzibą w Potęgowie oraz Altra 

Consulting spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku na 

realizację projektu partnerskiego pn. „Społeczni do 

Potęgi” w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi 

społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług 

społecznych. 

• w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 z dnia 

30.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Spraw 

Społecznych. 

• w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 

2020 rok. 

• w sprawie  postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne 

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski i 

interpelacje. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

XXIX  SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXIX  Sesja 

Rady Gminy Potęgowo,  w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie. Ostatnia sesja w roku jest 

zawsze sesją krótką i porządkującą.  

Przewodniczący poszczególnych komisji 

przedstawili swoje plany pracy na rok 2021 oraz 

sprawozdania z wykonanej pracy w 2020 r. Na 

ostatniej sesji uporządkowano też budżet, 

dostosowując w poszczególnych działach dochody i 

wydatki do aktualnego wykonania, o czym 

poinformowała Pani Skarbnik Ewa Walitów, 

uzasadniając uchwałę o zmianach w budżecie na 

2020 r.  

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w 

Potęgowie przy ul. Głowackiego 5, poprzez 

przeniesienie jego siedziby. 

Uchwała ta ma związek z planowanym do 

wybudowania w 2021 roku budynkiem Przedszkola 

i żłobka w Potęgowie na ul. Darżyńskiej, koło Szkoły 

i boiska wielofunkcyjnego.  

2) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. 
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4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Spraw Społecznych Rady Gminy Potęgowo na 2021 

rok. 

5) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady 

Gminy Potęgowo na 2021 rok. 

6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Potęgowo na 2021 rok. 

7) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 

2020 rok. 

Na zakończenie Przewodniczący rady Gminy 

Potęgowo Waldemar Zientarski oraz Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin podziękowali wszystkim za 

współpracę w mijającym roku oraz złożyli życzenia 

noworoczne.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI WSPÓLNEJ Z 

POWIATEM SŁUPSKIM NA UL. 

KOŚCIUSZKI W POTĘGOWIE  

W dniu 28 grudnia br. dokonano odbioru zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od 

DK6 do DW213 z podziałem na odcinki”. Inwestycja 

została zrealizowana jako inwestycja wspólna z 

Powiatem Słupskim i Gminą Główczyce przy 

dofinansowaniu środków zewnętrznych  z  

Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całej 

inwestycji na terenie obu gmin to 7.578.574,84 zł  

 

Zakres zadania na terenie gminy obejmował 

wykonanie głównych elementów infrastruktury 

drogowej na ul. Kościuszki w Potęgowie w postaci: 

poszerzenia jezdni do 5,5m, przebudowy 

chodników, zjazdów, zatoki autobusowej i miejsc 

parkingowych. Zamontowano dodatkowe 

oznakowanie drogowe, w tym dwa aktywne 

wyświetlacze prędkości. W ramach zadania w 

formie odcinków próbnych asfaltu polepszono stan 

nawierzchni drogowych – na części ul. Dworowej w 

Potęgowie oraz części drogi do Runowa (od drogi 

krajowej nr 6).  

Gmina Potęgowo udzieliła dotacji dla powiatu na 

wykonanie zadania w kwocie 258.469,00zł 

Wykonawcą robót była firma pn.: Produkcja i 

Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c. 

(Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia)  

SPORZĄDZIŁA: E. KONOPA  

SIEĆ WODOCIĄGOWA W POTĘGOWIE 

"ZA TORAMI" 

W dniach 17.12.2020 oraz 29.12.2020 dokonano 

odbiorów dwóch etapów inwestycji dotyczącej 

budowy sieci wodociągowej w Potęgowie „Za 

torami. 

 

Zasiedlanie tego terenu spowodowało konieczności 

wybudowania nowej infrastruktury. 

Wybudowano odcinek od istniejącej sieci 

wodociągowej o średnicy 90 mm (działka nr 29) 

poprzez działki  nr 13, 24, 29, 25/5; 25/11 i 25/19, 

25/35. 

Wybudowano sieć wodociągową łącznie o długości 

711 mb z rur PE fi 90 mm oraz 6 hydrantów 

pożarowych. Wykonano też przyłącza do granicy 

działek sąsiednich w ilości 9 szt. Wykonawcą robót 

był Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji 

Sanitarnych Zbigniew Chamier Ciemiński z 
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Tuchomia. Koszt wykonanych robót wyniósł  

96.644,84 zł. 

Dokumentację projektową wykonał Juliusz Bernat, 

koszt 17840 zł. Nadzór sprawowany był również 

przez Juliusza Bernata, cena usługi 8130 zł. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

ENERGIA ELEKTRYCZNA – LOKALE I 

OBIEKTY GMINNE 

Od 1 stycznia 2021 zmienia się dostawca energii 

elektrycznej do lokali i obiektów gminnych i będzie 

nim TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Dla przypomnienia 

Gmina Potęgowo wchodzi w skład Grupy Zakupowej 

NORDA, której liderem jest Miasto Gdynia i 

wspólnie z innymi samorządami z regionu 

przeprowadzany jest przetarg na zakup energii. Jest 

to dla nas korzystne rozwiązanie, bo pozwala to na 

uzyskanie w miarę dobrych cen. 

I tak oto cena za zakupioną energię uległa 

zmniejszeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym, 

wynosi ona 357,93 zł / 1 MWh brutto, a w roku 2020 

obowiązywała nas stawka 403,19 zł / 1 MWh brutto.  

Umowa ogólnie szacowana jest na kwotę 

255.984,38 zł brutto przy szacunkowym zużyciu 

energii 715,18 MWh. Umowa zawarta jest dla 

Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek 

organizacyjnych. Umowy na dystrybucję energii 

zawarte z Energą Operatorem pozostają bez zmian. 

Obniżka ceny to dla nas miłe zaskoczenie w obliczu 

podwyżek cen praktycznie wszystkiego. Pozostaje 

nam też mieć nadzieję, iż współpraca z nowym 

sprzedawcą będzie układała się lepiej niż z Energą – 

Obrót. Do dnia dzisiejszego mamy jeszcze problemy 

z rozliczeniem rekompensat za rok 2019, zgodnie z 

ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw. Chodzi tu o powrót 

do cen obowiązujących w dniu 30.06.2018. Liczne 

reklamacje i skarga spowodowały, iż z dużym 

opóźnieniem została rozliczona większość z 82 

obiektów, jednak wciąż czekamy na korekty dla 7 

obiektów. Łącznie wystawiono faktury korygujące 

na kwotę 55.000 zł. Nie jest to oczywiście jedyny 

problem dotyczący współpracy z Energą, jest ich 

wiele, ale cóż, był czas się przyzwyczaić.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

ZMIANA STAWKI OPŁATY STAŁEJ ZA 

CIEPŁO DOSTARCZANE Z GMINNEJ SIECI 

CIEPŁOWICZEJ  

W grudniu br. dokonano analizy funkcjonowania 

systemu ciepłowniczego zasilanego z biogazowni 

NEW Darżyno pod kątem technologicznym i 

ekonomicznym. 

Na podstawie comiesięcznych odczytów urządzeń 

pomiarowych zlokalizowanych w węzłach 

ciepłowniczych u Odbiorców oraz odczytów 

ciepłomierza w biogazowni, został wyliczony 

współczynnik wielkości sprzedaży ciepła Odbiorcom 

końcowym do ilości ciepła zakupionego od 

wytwórcy. Współczynnik ten obrazuje poziom 

sprawności systemu w okresie 12 miesięcy, tj. od 

01.12.2019r. do dnia 30.11.2020r. i wynosi 64,44%. 

W analizowanym okresie aby dostarczyć 

mieszkańcowi 1 GJ energii cieplnej, należało zakupić 

od wytwórcy ok. 1,5 GJ energii. Różnicę stanowi 

ciepło zużyte na utrzymanie temperatury wody 

krążącej w sieci oraz uzupełnianie zładu wodnego.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono 

stawkę opłaty stałej za moc zamówioną na poziomie 

niższym niż obowiązująca – zmniejszenie o 16%, 

opłata zmienna za GJ energii cieplnej pozostaje na 

tym samym poziomie. 

W związku z przepisami ustawy Prawo Energetyczne 

nowe ceny i stawki opłat mogą być wprowadzone 

do stosowania po upływie od 14 do 45 dni od dnia 

zatwierdzenia nowej Taryfy. Na mocy uchwały Nr 

XLVIII/353/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie 

powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Potęgowo, 

organem właściwym do postanawiania o 

wprowadzeniu „Taryfy na dostawę ciepła” jest Wójt 

Gminy Potęgowo.  

Na mocy Zarządzenia Nr 200/2020 Wójta Gminy 

Potęgowo z dnia 17.12.2020r. „W sprawie ustalenia 

taryfy na dostawę ciepła z gminnej sieci 

ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo”, nowe 

stawki opłat wejdą w życie z dniem 01.01.2021r. Do 

dnia 31.12.2020r. w rozliczeniach z Odbiorcami 

będą stosowane ceny ustalone Zarządzeniem Nr 

9/2020 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 16.01.2020r.  

Ceny ciepła obowiązujące od dnia 01 stycznia 

2021r.: 

http://www.potegowo.pl/
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Rodzaj 
opłaty 

netto VAT brutto 

Opłata za 
zamówioną 
moc cieplną 
[zł/MW/m-
c] 

10.779,60 2479,31 13.258,91 

Opłata za 
ciepło na 
cele c.o. 
[zł/GJ] 

44,31 10,19 54,50 

SPORZĄDZIŁA: ELWIRA SZEWCZYK –  

DYREKTOR ZUP POTĘGOWO  

ZAKUP MINIBUSA 

Gmina Potęgowo otrzymała grant w wysokości 422 

437,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu 

(busa dziewięcioosobowego) dostosowanego do 

przewozu osób z niepełnosprawnością (z windą).  

W ramach projektu zostanie zatrudniony kierowca a 

także asystent, który pomoże w obsłudze usługi 

transportowej. Pomoc skierowana będzie do osób z 

ograniczoną sprawnością ruchową, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, o 

kulach, niewidomych, słabowidzących, 

schorowanych i w podeszłym wieku. Po 

wcześniejszym umówieniu się, osoby takie będą 

dowożone pod wskazany adres np. do ośrodka 

zdrowia lub na rehabilitację. Usługa będzie 

całkowicie darmowa dla mieszkańców gminy 

Potęgowo. 

Uruchomienie usługi transportu planowane jest na 

marzec 2021 r.  do września 2022 r. Realizacja 

grantu nie wymaga wkładu własnego Gminy. 

SPORZĄDZIŁA: A. BONIECKA  

SPOŁECZNI DO POTĘGI  

Przez najbliższe dwa lata w gminie Potęgowo oraz 

gminie Dębnica Kaszubska (projekt realizowany w 

partnerstwie dwóch gmin i dwóch podmiotów 

społecznych), powstanie całkiem nowa oferta usług 

społecznych. W grudniu została podpisana umowa 

między Gminą Potęgowo o Zarządem Województwa 

Pomorskiego na projekt „Społeczni do Potęgi”. 

Warty ponad 4 miliony złotych projekt, w 95% jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

Wartość projektu wynosi 4 170 803,95 zł - w tym 

dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości  

95% tj.  3 962 263,75 zł, pozostała kwota czyli wkład 

własny jest niefinansowy – gmina zapewnia go w 

postaci wynajmu pomieszczeń. Projekt powstał i 

będzie realizowany w partnerstwie czterech 

podmiotów: Gminy Potęgowo, która jest liderem 

projektu i partnerów tj. Gminy Dębnica Kaszubska, 

Fundacji Inicjatywa  z siedzibą w Potęgowie oraz 

spółki non profit Altra Consulting z siedzibą w 

Gdańsku. 

Projekt ma na celu wsparcie 500 osób z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu 

gmin Potęgowo i Dębnica Kaszubska. W ramach 

projektu za kwotę 1 880 000,00 zł zostanie 

wyremontowanych i wyposażonych w niezbędny 

sprzęt 20 świetlic (10 w każdej gminie) oraz zostaną 

zmodernizowane cztery place rekreacyjne (po dwa 

w gminie). Ponadto do każdej świetlicy, która będzie 

pełniła funkcję punktu świadczenia usług 

społecznych zostanie w ramach projektu 

zatrudniony animator, który będzie prowadził 

zajęcia opiekuńczo-animacyjne i Kluby 

Wolontariatu.  

W gminach powstaną również Kluby Życzliwości, 

które będą poprzez swoje działania promowały 

wolontariat, aktywność społeczną i integrację. 

Działaniami projektowymi objęte są także 

Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej w 

Potęgowie i Motarzynie, przy których powstaną 

Kluby Animacji Artystycznej. Placówki te zostaną 

doposażone w sprzęt i akcesoria niezbędne do 

prowadzenia zajęć (laptopy, aparaty, akcesoria 

artystyczne itp.). 

W Środowiskowych Domach Samopomocy w 

Potęgowie i Dębnicy Kaszubskiej zostanie 

zatrudniony trener prowadzący zajęcia oraz 

psycholog. Z myślą o rodzinach zostaną 

zorganizowane szkoły rodzica, w których rodziny 

będą mogły bezpłatnie wziąć udział w zajęciach 

grupowych i indywidualnych np. animacyjnych, 
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motywujących, terapeutycznych czy też skorzystać z 

porad prawnych. W ramach projektu nie zabraknie 

też spotkań z liderami zmiany, artystami, wyjazdów 

do kina i na basen czy też pikników integracyjnych. 

Rozpoczęty 1 grudnia 2020 roku projekt, będzie 

realizowany aż do 30 kwietnia 2023 r. 

SPORZĄDZIŁA: A. BONIECKA  

ELEKTRONICZNE SKŁADANIE WNIOSKÓW 

O WYDANIE DOWODU – BEZ WIZYTY U 

FOTOGRAFA  

Realnym kłopotem w wysłaniu wniosku o wydanie 

dowodu osobistego przez Internet (gov.pl) jest 

uzyskanie poprawnego biometrycznego zdjęcia. Ten 

problem rozwiązuje Kreator zdjęć biometrycznych, 

umożliwiający szybkie wykonanie zdjęcia w postaci 

cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez 

potrzeby udawania się do fotografa.  

 

Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 

2021 r. będzie całkowicie bezpłatne. 

Wystarczy ustawić się do zdjęcia zgodnie z 

instrukcją, która znajduje się na stronie, a kreator 

wykona resztę pracy tzn. wykadruje zdjęcie, zapisze 

je w odpowiednim formacie pliku oraz ujednolici tło. 

Takie zdjęcie obywatel może użyć jako załącznik do 

wniosku o wydanie dowodu na stronie gov.pl - 

uzyskaj dowód osobisty dzięki czemu zmniejszy się 

jego kontakt z urzędem. Obywatel osobiście będzie 

musiał wyłącznie odebrać dowód w urzędzie, a nie 

składać wniosek papierowy. 

Odnośnik: Kreator zdjęć biometrycznych do 

dowodu osobistego 

SPORZĄDZIŁA: M. KOZAK  

KONKURS PLASTYCZNY „ASYSTENT 

RODZINY – DORADCĄ, PRZYJACIELEM, 

WSPARCIEM”  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

był organizatorem konkursu plastycznego pt. 

„Asystent rodziny – doradcą, przyjacielem, 

wsparciem”. Konkurs został skierowany do dzieci w 

wieku do 15 roku życia z rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny. Zadaniem uczestników było 

wykonać plakat przedstawiający wizerunek 

asystenta rodziny. 

 

Konkurs miał na celu podtrzymanie relacji asystenta 

rodziny z dziećmi, pobudzenie aktywność i 

kreatywności dzieci oraz zachęcenie  do  twórczego 

spędzenia czasu. 

Oceny prac dokonała komisja konkursowa, która 

postanowiła przyznać nagrody wszystkim 

uczestnikom konkursu.  

Do autorów prac trafiły nagrody oraz dyplomy. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

Takiej kreatywności możemy tylko pozazdrościć! 

Konkurs został przeprowadzony w ramach w 

Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie 

Potęgowo na lata 2019-2021. 

OPRACOWAŁA: JOLANTA MACIEJCZYK  

KAMPANIA „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS -IE, 

LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

brał udział w  ogólnopolskiej kampanii społecznej 

„IDA ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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PAMIĘTAJ”, której organizatorem była Fundacja 

„Dbam o Mój Zasięg”. 

W ramach kampanii dzieci z terenu Gminy 

Potęgowo, objęte wsparciem asystenta rodziny, 

otrzymały kartki świąteczne, które przygotowały 

samodzielnie i wysłały do najbliższych. 

 

Celem akcji było zwrócenie uwagi na ważność relacji 

międzyludzkich w świecie zdominowanym przez 

nowe technologie, jak również rozwijanie 

kreatywności, wrażliwości estetycznej, uzdolnień 

plastycznych i językowych u dzieci, wspólne 

spędzanie czasu wolnego oraz kultywowanie 

tradycji pisania kartek świątecznych. Dzięki 

zaangażowaniu całej rodziny dzieci poznawały 

rodzinne historie, dowiedziały się, jaką drogę 

przebywa kartka świąteczna wysłana w tradycyjny 

sposób. 

To naprawdę łatwe i fajne! 

Kampania została realizowana zgodnie z 

założeniami Gminnego programu wspierania 

rodziny w Gminie Potęgowo na lata 2019-2021. 

OPRACOWAŁA: JOLANTA MACIEJCZYK  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „RODZINA 

WOLNA OD PRZEMOCY”  

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo w 

okresie od października br. do listopada br. 

przeprowadził konkurs plastyczny dla wszystkich 

chętnych uczniów szkół podstawowych z terenu 

Gminy Potęgowo pn. „Rodzina wolna od przemocy”. 

 

W konkursie wzięło udział 45 uczniów. Doceniając 

trud oraz zaangażowanie uczestników konkursu, 

postanowiono nagrodzić wszystkie dzieci, które 

wykonały i przedłożyły prace plastyczne. 

Zespół Interdyscyplinarny zakupił   nagrody 

książkowe, które przekazane zostały do rąk 

pedagogów szkolnych w celu ich rozdysponowania. 

Konkurs przeprowadzono  w ramach w Gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy rodzinie i 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Potęgowo na lata 2016-2020. 

OPRACOWAŁA: DOROTA MALEK  

PAKIETY KREATYWNE DLA SENIORÓW Z 

GMINY POTĘGOWO  

Uczymy się przez całe życie, a obecna sytuacja 

związana z zagrożeniem pandemicznym zwiększa 

nasze zapotrzebowanie na aktywności, które 

zapobiegają osamotnieniu i zapełniają wolny czas. 

Dotyczy to szczególnie osób samotnych w wieku 

emerytalnym. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

wraz z Stowarzyszeniem WAGA z Gdańska wyszli 

naprzeciw tym potrzebom i wspólnie zrealizowali 

projekt „Pakiety kreatywne dla seniorów” w Gminie 

Potęgowo. 

Najpierw Stowarzyszenie WAGA przygotowało 125 

pakietów, w których znajdowały się materiały 

plastyczne, m.in. kolorowanki, filcowy jeż do 

ozdobienia, wosk pszczeli do samodzielnego 

wykonania świecy i ozdoby do kartki 

bożonarodzeniowej. Każdy pakiet zawierał także 

propozycję ćwiczeń gimnastycznych, zadania z 

http://www.potegowo.pl/
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zakresu rozwoju osobistego, a także ćwiczenia 

treningu umysłu. Były też porady dietetyczne. 

 

Potem pracownicy GOPS w Potęgowie od 12 

października do 9 listopada br. raz w tygodniu 

dostarczali pakiety do miejsc zamieszkania ponad 

50 seniorów i seniorek. Byli to mieszkańcy 

Grąbkowa, Karznicy, Żochowa, Skórowa i Potęgowa.  

Z ankiet podsumowujących wynika, że seniorzy i 

seniorki najbardziej docenili urozmaicony zakres 

materiałów w pakietach, ich regularne dostarczanie 

bezpośrednio do domów oraz kontakt z 

pracownikami GOPS, którzy raz w tygodniu 

przynosiły nowe teczki z materiałami.  

• „Co poniedziałek otrzymywałam pakiet, na 

który czekałam z niecierpliwością i ciekawością, 

co dzisiaj będzie w pakiecie”.  

• „Miły wysiłek dla umysłu (myślenie, rysunki, 

gimnastyka)”.  

• „Wspaniały projekt, bardzo ciekawa rozrywka, 

ucieczka od nudy”. 

• „Bawiłam się świetnie, dziękuję”. 

To niektóre cytaty z ankiet. 

Według seniorów samodzielna praca nad pakietami 

wpłynęła na poprawę nastroju i uatrakcyjniła czas 

wolny. Projekt „Pakiety kreatywne dla seniorów” 

zakończył się, ale być może akcję warto będzie 

powtórzyć. Projekt był współfinansowany przez 

Pomorski Urząd Wojewódzki. 

OPRACOWANIE: STOWARZYSZENIE WAGA Z 

GDAŃSKA  

FERIE ZIMOWE OD 4 DO 17 STYCZNIA 

2021 R. 

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z 

całego kraju odbędą się w jednym terminie i 

potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał 

stosowne rozporządzenie w tej sprawie. 

https://www.kuratorium.gda.pl/ferie-zimowe-od-

4-do-17-stycznia-2021-r-rozporzadzenie-

podpisane/ 

SPORZĄDZIŁA: ANNA BASARAB  

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY OD 

28 GRUDNIA 2020 R. DO 17 STYCZNIA 

2021 R. 

Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty 

zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. 

oraz od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. 

Opieka nad dziećmi do lat 8 

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą 

opiekę nad dzieckiem w przypadku: 

• zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do której uczęszcza dziecko, 

• otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one 

zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego 

funkcjonowania w czasie trwania epidemii 

COVID-19 albo 

• braku możliwości sprawowania opieki przez 

nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku 

możliwości sprawowania opieki przez 

dziennego opiekuna (link do strony 

zewnętrznej) z powodu COVID-19. 

Ważne! 

Przepisy rozporządzenia wprowadziły obowiązek 

prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności 

opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci 

osób: 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.kuratorium.gda.pl/ferie-zimowe-od-4-do-17-stycznia-2021-r-rozporzadzenie-podpisane/
https://www.kuratorium.gda.pl/ferie-zimowe-od-4-do-17-stycznia-2021-r-rozporzadzenie-podpisane/
https://www.kuratorium.gda.pl/ferie-zimowe-od-4-do-17-stycznia-2021-r-rozporzadzenie-podpisane/
http://www.gov.pl/web/rodzina/niania
http://www.gov.pl/web/rodzina/niania
http://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow
http://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow
http://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow
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• zatrudnionych w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą oraz 

• realizujących zadania publiczne w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, 

składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich 

dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili 

do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i 

korzystają z tej opieki nie przysługuje dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy. 

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnym 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu 

zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza 

dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy 

placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy 

niania lub dzienny opiekun nie może sprawować 

opieki z powodu COVID-19, przysługuje 

ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku: 

• do 16 lat, które mają orzeczenie o 

niepełnosprawności, 

• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

• do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów 

pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych 

od wykonywania pracy z powodu konieczności 

zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku 

zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której 

uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, 

tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 

ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub 

innej placówki pobytu dziennego o podobnym 

charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu 

sprawowania opieki nad dorosłymi osobami 

niepełnosprawnymi przysługuje również w 

przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może 

zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w 

liczbie podopiecznych. 

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady 

przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców 

dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest 

bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy 

urlopu wychowawczego). 

Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła 

zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki 

skorzysta. 

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? 

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy. 

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, 

wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. 

pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o 

sprawowaniu opieki nad dzieckiem (plik docx 39kb). 

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące 

działalność pozarolniczą składają oświadczenie w 

ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie 

wypłaci zasiłku. 

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni 

zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym 

przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. 

Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE 

ZUS (plik doc 572kb). 

INFORMACJA: ZUS 

ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY I 

MATURALNYM  

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą 

przeprowadzone wyjątkowo na podstawie 

wymagań egzaminacyjnych zawartych 

rozporządzeniach, a nie jak w ubiegłych latach na 

podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. Szczegóły 

znajdują się na stronie: 

https://www.kuratorium.gda.pl/wymagania-na-

egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym-

rozporzadzenie-podpisane/ 

SPORZĄDZIŁA: ANNA BASARAB  

http://www.potegowo.pl/
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https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/wniosek+o+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy+w+formie+elektronicznej.doc/0e8abed5-aae0-92c7-c427-c9c2baac4b72
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/wniosek+o+dodatkowy+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy+w+formie+elektronicznej.doc/0e8abed5-aae0-92c7-c427-c9c2baac4b72
https://www.kuratorium.gda.pl/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym-rozporzadzenie-podpisane/
https://www.kuratorium.gda.pl/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym-rozporzadzenie-podpisane/
https://www.kuratorium.gda.pl/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym-rozporzadzenie-podpisane/

