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BEZPŁATNY TRANSPORT DOOR -TO-DOOR 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POTĘGOWO  

Gmina Potęgowo świadczy usługę transportową 

door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door na 

terenie Gminy Potęgowo”. Dzięki usłudze 

mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, 

urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy 

w instytucjach nie tylko na terenie naszej gminy. 

Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z 

domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona 

do domu. 

Kto może skorzystać z bezpłatnej usługi 

transportowej? 

Projekt skierowany jest do pełnoletnich 

mieszkańców Gminy Potęgowo o ograniczonej 

mobilności, zatem do osób nie tylko z 

niepełnosprawnościami, ale do wszystkich którzy 

mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu 

się wynikające  z ograniczonej sprawności (seniorzy 

70+). 

Jak zamówić usługę bezpłatnego transportu? 

Usługę można zamawiać dzwoniąc pod 

dedykowany numer telefonu: 506 950 197 a także 

w formie elektronicznej, za pomocą formularza 

zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) przesłanego 

na adres: transport@potegowo.pl 

Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą 

zaplanował wcześniej swoją wizytę i przynajmniej 

dzień wcześniej, złożył zapotrzebowanie na ww. 

usługę oraz co najważniejsze, otrzymał 

potwierdzenie o możliwości realizacji usługi w 

planowanym terminie. Podczas kontaktu z 

dyspozytorką osoba zainteresowana transportem, 

zostanie poproszona o podanie nie tylko terminu 

przejazdu, ale także celu transportu oraz 

zapotrzebowania na np. asystę drugiej osoby 

podczas usługi.  

Choć usługa ma pomagać w wielu codziennych 

sprawach, prosimy pamiętać, że pierwszeństwo do 

skorzystania z niej mają osoby wskazujące na pilne 

sytuacje, mające wpływ na zdrowie czy życie. 

Wszystkie te elementy określone są w regulaminie 

usługi, dostępnego na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Potęgowo. 

Otrzymany przez samorząd grant z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  pokrywa prawie w 

całości  koszty przedsięwzięcia, m.in. zakupiono 

busa, dostosowanego do przewozu osób z 

niepełnosprawnościami, zatrudniono kierowcę i 

dyspozytora usługi. 

 

 

Projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu 

door-to-door na terenie Gminy Potęgowo” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
tel:506950197
mailto:transport@potegowo.pl


S t r o n a  | 2 

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

 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu 

door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

  

202103-regulamin-transport-d2d-ugp.pdf 

202103-formularz-transport-d2d-ugp.pdf 

202103-formularz-transport-d2d-ugp.docx 

JUŻ NIEBAWEM NOWY AUTOBUS W 

GMINIE POTĘGOWO  

W dniu 11.02.2021 Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin podpisał umowę na zakup fabrycznie nowego 

autobusu do przewozu dzieci do szkół na terenie 

Gminy Potęgowo. W imieniu Wykonawcy, którym 

jest firma ABP BUS & COACH Sp. z o.o. sp.k. z 

siedzibą w Słupsku, umowę podpisał Dyrektor 

Handlowy Marek Wyrzykowski. Przybył również 

Prezes Zarządu Radosław Pankau.  

 

Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu 

nieograniczonego, w którym zostały złożone trzy 

oferty. Termin realizacji zamówienia wyznaczony 

został na dzień 31.07.2021, jednak Prezes Zarządu 

zapewnia, iż będzie on wykonany znacznie szybciej.  

Cena autobusu wynosi 860.877,00 zł. Zaznaczyć tu 

należy, iż w większej części na zakup pojazdu 

zrzuciły się sołectwa, przeznaczając z każdego 

funduszu sołeckiego 80% środków, co dało łącznie 

kwotę 521.854 zł. Pozostała kwota pokryta zostanie 

ze środków własnych budżetu Gminy. 

Będzie to nowoczesny autobus marki Iveco Bus, 

model Crossway, kategoria M3 klasa II, moc silnika 

319,6 KM, posiadający 50 miejsc siedzących. 

Wykonawca udzielił na cały pojazd 5 lat gwarancji, 

na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu 

podwozia i nadwozia - 14 lat, natomiast na powłoki 

lakiernicze - 7 lat.  

Pojazd zapewni komfortową jazdę dzieciom do 

szkół, a także na dalsze wycieczki.  

K. KOZIOŁ  

REMONT DOMU LUDOWEGO W 

ŻOCHOWIE  

Trwa remont w świetlicy w Żochowie w ramach 

projektu „Społeczni do Potęgi”, który jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020.  

 

Stan techniczny budynku świetlicy wymagał 

poprawy i remontu. Prace remontowe  są na etapie 

wykonanych gładzi we wszystkich pomieszczeniach, 

wykonana jest też instalacja wodno-kanalizacyjna i 

doprowadzona do pomieszczeń. Pomieszczenia 

dwóch łazienek przygotowywane są do wykonania 

nowej glazury na ścianach i podłogach, 

zainstalowano też stelaże podtynkowe WC. W 

korytarzu i pracowni trwa przygotowanie posadzki 

do położenia płytek typu gres. Dobudowano już 

pomieszczenie kotłowni, w którym niebawem 

zainstalowany zostanie piec C.O.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://potegowo.pl/sites/default/files/202103-regulamin-transport-d2d-ugp.pdf
https://potegowo.pl/sites/default/files/202103-formularz-transport-d2d-ugp.pdf
https://potegowo.pl/sites/default/files/202103-formularz-transport-d2d-ugp.docx
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Przypominamy, iż umowa z wykonawcą Marcinem 

Wirkusem została podpisana w dniu 15 stycznia, a 

termin wykonania robót to 31 maja.  

M. MACHNIKOWSKA  

XXX SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 5 lutego 2021 r. odbyła się XXX sesja Rady 

Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Potęgowie. Była to pierwsza sesja w roku 2021. 

Obrady tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Waldemar Zientarski. Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej. 

 

Podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Potęgowo na lata – 2021 – 2025”. 

2. w sprawie w sprawie podjęcia współdziałania i 

utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji 

projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja 

przedszkolna, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

3. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Potęgowo. 

4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Dąbrówno, w gminie 

Potęgowo. 

5. w sprawie zatwierdzenia planu działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie na 2021r. 

6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy 

Potęgowo. 

7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/311/2017 Rady 

Gminy Potęgowo z dnia 27.09.2017r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania. 

9. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 

2021 rok. 

10. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 2036 

11. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/78/2019 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 22 maja 2019r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości przez Gminę Potęgowo. 

Z podjętych uchwał płyną dla mieszkańców Gminy 

ważne informacje: 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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- Ze względu na rozwój terenów położonych w 

miejscowości Potęgowo, objętych  planem 

zagospodarowania przestrzennego centrum 

miejscowości Potęgowo i fragmentu obrębu 

Darżyno, zaistniała konieczność wprowadzenia 

nazwy kolejnej ulicy. Działki drogowe o nr 177/2 i 

128, obręb Potęgowo otrzymują nazwę ul. 

Franciszka Wekwerta. Franciszek Wekwert (ur. 

14.02.1950r. zm. 15.05.2017r.) był Wójtem Gminy 

Potęgowo w latach 1993-2002, wieloletnim Radnym 

Gminy Potęgowo oraz nauczycielem. Był głównym 

pomysłodawcą budowy budynku Szkoły 

Podstawowej w Potęgowie, który został 

wybudowany w latach 1994-1998. W celu 

uhonorowania jego zasług ulicę znajdującą się w 

pobliżu Szkoły nazwano jego imieniem. Na sesji 

obecny był syn byłego Wójta Paweł Wekwert, który 

po podjęciu uchwały podziękował władzom Gminy 

za docenienie zasług ojca. 

 

- W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach 

Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Potęgowo 

planuje przystąpić do wspólnej realizacji projektu. 

Głównym celem projektu jest podniesienie 

kompetencji kluczowych w szczególności 

językowych, kreatywności, umiejętności uczenia się 

i kompetencji społeczno-emocjonalnych. u dzieci 

uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w 

Gminie Potęgowo.  Formy wsparcia w projekcie 

uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci. 

W wyniku konkursu wybrano partnera do wspólnej 

realizacji projektu tj. Fundację Bocianie Gniazdo w 

Runowie. Obecnie projekt jest na etapie 

przygotowania diagnozy, obszarów do realizacji, 

zakresu rzeczowego podejmowanych działań oraz 

strategii wyjścia. Zgodnie z założeniami konkursu 

projekt będzie finansowany w 85 % ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, wymagany 

wkład własny wynosi 15 % wydatków 

kwalifikowanych. Planowany wkład własny w 

formie niefinansowej. 

- Przystępuje się do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu Dąbrówno w gminie Potęgowo. W granicach 

obszaru objętego opracowaniem, wskazanego na 

załączniku graficznym nr 1 do uchwały. Teren objęty 

planem częściowo zlokalizowany jest w granicach 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych na 

południe od wsi Grąbkowo w Gminie Potęgowo 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Potęgowo Nr 

XLVI/331/2010 z dnia 12.11.2010r. Zgodnie z 

obowiązującym aktualnie Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Potęgowo obszar zlokalizowany jest głównie 

w granicach  terenów zwartej zabudowy oraz 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zgodnie Ustawą 

z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych znaczna część miejscowości 

Dąbrówno znalazła się w strefie oddziaływania od 

planowanych na terenie obrębu Grąbkowo 

elektrowni wiatrowych.  

 

Od lipca 2019r. obowiązuje zakaz wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy mieszanej, w skład 

której wchodzi funkcja mieszkaniowa dla obszarów 

znajdujących się w strefie dziesięciokrotności 

wysokości elektrowni wiatrowej. Wprowadzone 

regulacje spowodowały zahamowanie możliwości 

rozwoju miejscowości. Zgodnie z przepisami 

przejściowymi zawartymi w ww. ustawie w ciągu 72 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza 

się uchwalanie planów miejscowych 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego 

albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której 

wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie 

przepisów dotychczasowych. W związku z tym 

podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu 

zachowania możliwości zabudowy działek objętych 

uchwałą, tym bardziej, że w ostatnim czasie 

wpłynęły wnioski od mieszkańców z prośbą o 

podjęcie uchwały w tej sprawie. Poza tym celem 

sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie 

spójnych zasad zagospodarowania i zabudowy 

poszczególnych terenów funkcjonalnych. Realizacja 

ustaleń planu ma prowadzić do zrównoważonego 

rozwoju miejscowości.  

Na koniec złożono wnioski i interpelacje, a 

następnie Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

obrady.  

K. KOZIOŁ  

DOPŁATA DO CZYNSZU 

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy 

utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, 

mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Potęgowie wnioski o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. 

„dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków 

mija 31 marca 2021r. 

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą 

z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 

2020 poz. 11). 

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu: 

• posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego 

– warunek podstawowy; 

• utrata średniego miesięcznego dochodu, 

przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego najemcy lub 

podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co 

najmniej 25% w stosunku do średniego 

miesięcznego dochodu, przypadającego na 

jednego członka gospodarstwa domowego w 

okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę 

złożenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego; 

• niepobieranie dodatku mieszkaniowego, 

powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie 

wcześniejszym; 

• posiadanie przed 14 marca 2020r. statusu 

najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego 

(warunek ten będzie spełniony również 

w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany 

w dniu składania wniosku o dodatek 

mieszkaniowy powiększony o dopłatę do 

czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż 

najmowany w dniu 14 marca 2020 r.) 

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o 

dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy 

lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest 

przyznawany osobom zamieszkującym własne 

mieszkanie). 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o 

kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 

59/8115114 wew. 41 

OPRACOWAŁA: WIOLETTA MANIAK  

PROGRAM OPERACYJNY POMOC 

ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

PODPROGRAM 2020 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Podprogram 2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji 

na temat możliwości skorzystania z pomocy 

udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Ośrodka przy ul. Szkolnej 2, 76-230 Potęgowo, pok. 

nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 

7.30 do 15.30. 

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą 

być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w 

art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: 

• ubóstwo, 

• sieroctwo, 

• bezdomność, 

• bezrobocie, 

• niepełnosprawność, 

• długotrwała lub ciężka choroba, 

• przemoc w rodzinie, 

• potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

• trudności w integracji cudzoziemców, 

którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą 

lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub 

d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o 

cudzoziemcach, 

• trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, 

• alkoholizm lub narkomania, 

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 

• klęska żywiołowa lub ekologiczna 

i których dochód nie przekracza 220 % kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z 

pomocy społecznej, tj. 1.524,20 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w 

rodzinie (kryterium dochodowe obowiązujące od 

26.11.2020 r.) 

OPRACOWAŁA: ANNA SUDER  

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU 500+  

Zgodnie z art. 21  Ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2407 z 

późn. zm.)  wnioski w sprawie ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego na kolejny okres (od 

czerwca do końca maja roku następnego) 

przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Potęgowie  od dnia 1 lutego 2021r. w 

formie elektronicznej (przez platformę ePUAP, 

bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), 

natomiast od dnia 1 kwietnia 2021r. w sposób 

tradycyjny. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami: 

• do dnia 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego oraz wypłata 

przysługującego świadczenia następuje do 

dnia 30 czerwca 2021r., 

• w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja  

2021r., ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysługującego 

świadczenia wychowawczego następuje do 

dnia 31 lipca 2021r., 

• w okresie od 1 czerwca do dnia 30 czerwca 

2021r., ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysługującego 

świadczenia wychowawczego następuje do 

dnia 31 sierpnia 2021r.  

• w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 

2021r., ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysługującego 

świadczenia wychowawczego następuje do 

dnia 30 września 2021r., 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
mailto:Emp@tia
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• w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 

sierpnia 2021r., ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego oraz wypłata 

przysługującego świadczenia wychowawczego 

następuje do dnia 31 października 2021. 

OPRACOWAŁA: JAGODA PODLEWSKA  

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO I POMOCY MEDYCZNYCH 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

informuje o działalności wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, która od 1 

stycznia 2021 r. obsługuje wszystkich mieszkańców 

powiatu słupskiego w wieku powyżej 60 roku życia. 

Wypożyczalnia została utworzona w celu 

ograniczania skutków niepełnosprawności, 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 

procesom marginalizacji niepełnosprawnych osób 

starszych poprzez usprawnienie ich funkcjonowania 

przy obniżonej sprawności i motoryce wynikającej z 

wieku i niepełnosprawności w ramach projektu 

„Srebrna Sieć” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

Pierwotnie projekt zakładał możliwość bezpłatnego 

korzystania ze sprzętu jedynie przez uczestników 

projektu „Srebrna Sieć”. Od 1 stycznia 2021 r. w 

ramach trwałości projektu Wypożyczalnia została 

otwarta dla wszystkich mieszkańców powiatu 

słupskiego, powyżej 60 roku życia. 

Wypożyczalnia mieści się w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 20 

i   jest czynna od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 7.30 do 15.30.  

W ramach Wypożyczalni seniorzy mogą 

nieodpłatnie skorzystać ze sprzętu 

rehabilitacyjnego i pomocy medycznych w 

zależności od rodzajów niepełnosprawności,          z 

uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich 

samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania 

w rehabilitacji. Wypożyczamy następujący sprzęt 

rehabilitacyjny i pomoce medyczne: 

• wózki inwalidzkie lekkie, wózki inwalidzkie 

standardowe, wózki inwalidzkie specjalne 

multipozycyjne, wózki inwalidzkie aluminiowe 

specjalne stabilizujące głowę i plecy, 

• balkoniki aluminiowe, balkoniki aluminiowe 

czterokołowe, chodziki czterokołowe 

aluminiowe, 

• kule łokciowe regulowane, laski inwalidzkie 

czwórnóg, laski inwalidzkie składane, laski 

inwalidzkie nieskładane, 

• rowery stacjonarne, rotory do ćwiczeń rąk i 

nóg, 

• krzesła kąpielowe/prysznicowe, toalety 

przyłóżkowe, pojemniki sanitarne z pokrywą, 

deski sedesowe do toalet przyłóżkowych, 

fotele obrotowe na wannę, 

• koncentratory tlenu z nebulizatorem, 

• materace pneumatyczne przeciwodleżynowe, 

• podnośniki transportowe, 

• inhalatory/nebulizatory, 

• ciśnieniomierze naramienne, 

• lampy lecznicze na podczerwień, 

• wałki do masażu, 

• materace do masażu składane, materace 

piankowe, pokrowce nieprzemakalne 

zmywalne, 

• ssaki medyczne, 

• pasy stabilizujące, 

• handmastery, 

• łóżka rehabilitacyjne. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 

kontaktu z Powiatowym Animatorem Działań 

Senioralnych Panią Euniką Jędrzejewską – Pietrzyk 

tel. 59 841 43 11, która udziela wszelkich informacji 

dotyczących zasad korzystania z Wypożyczalni. 

ŹRÓDŁO: POWIATOWE CENTRUM POMOCY 

RODZINIE W SŁUPSKU  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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WIELOLETNI PROGRAM 

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM 

ZASOBEM GMINY 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków 

wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym 

gminy, nałożonym na nią ustawą z dnia 21 czerwca 

2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. 

U. z 2020r. poz. 611 ze zm.). Realizacja powyższego 

zadania odbywa się na podstawie uchwalanego 

przez radę gminy wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 

stanowiącym akt prawa miejscowego. 

W dniu 5 lutego 2021 roku Rada Gminy Potęgowo 

przyjęła Uchwałę Nr XXX/273/2021 w sprawie 

uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Potęgowo na lata 2021-2025”. W ww. programie 

zawarte zostały informacje na temat głównych 

założeń polityki mieszkaniowej, w tym informacje 

na temat aktualnego stanu mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz analiza potrzeb remontowych i 

modernizacji budynków, zasady polityki czynszowej 

i udzielania bonifikat, zasady sprzedaży lokali czy też 

informacje na temat zarządzania zasobem oraz 

źródeł jego finansowania. Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

Na dzień podjęcia Uchwały w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Potęgowo wchodzi 19 lokali 

mieszkalnych oraz 14 lokali objętych najmem 

socjalnym.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

NAUKA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

Ograniczenie funkcjonowania publicznych szkół w 

zakresie klas IV-VIII na obszarze całego kraju zostało 

przedłużone do dnia 14.03.2021r. 

FUNKCJONOWANIE UCZELNI 

Ze względu na utrzymujący się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany 

wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 27 lutego 2021 

r. do 30 września 2021 r., funkcjonowanie uczelni i 

podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów 

podlega nadal ograniczeniu. Szczegółowe 

rozwiązania w tym zakresie zostały określone w 

podpisanym przez Ministra Edukacji i Nauki 

rozporządzeniu. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-

rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-

sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-

niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-

wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-

przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19 

KAMPANIA SPOŁECZNO - EDUKACYJNA 

„NASTOLETNIA DEPRESJA” –  „NIE 

POZWÓL DZIECKU WYLOGOWAĆ SIĘ Z 

ŻYCIA”  

Trwa 15. edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-

edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Realizowana 

jest ona pod hasłem „Nastoletnia depresja. Życie w 

trybie online/offline – nie pozwól dziecku 

wylogować się z życia”. W ramach kampanii 

zostanie przeprowadzony cykl bezpłatnych szkoleń 

on-line dla nauczycieli oraz dzień otwarty dla 

rodziców z wykładami ekspertów i bezpłatnymi 

konsultacjami on-line z lekarzem psychiatrą. 

Honorowy patronat nad cyklem szkoleń dla 

nauczycieli objął Minister Edukacji i Nauki.  

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

nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-

nastoletnia-depresja--nie-pozwol-dziecku-

wylogowac-sie-z-zycia 

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY  

Okres pobierania dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

został przedłużony do dnia 14 marca 2021r. 

ANNA BASARAB 

NOWA ULICA W POTĘGOWIE  

W związku z rozwojem  terenów położonych w 

miejscowości Potęgowo zaistniała konieczność 

wprowadzenia nazw ulic. Działki drogowe o nr 

177/2 i 128, obręb Potęgowo otrzymały nazwę ul. 

Franciszka Wekwerta.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja--nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja--nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja--nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja--nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia
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Franciszek Wekwert (ur. 14.02.1950r. zm. 

15.05.2017r.) był Wójtem Gminy Potęgowo w 

latach 1993-2002, wieloletnim Radnym Gminy 

Potęgowo oraz nauczycielem. Był głównym 

pomysłodawcą budowy budynku Szkoły 

Podstawowej w Potęgowie, który został 

wybudowany w latach 1994-1998. W celu 

uhonorowania jego zasług ulicę znajdującą się w 

pobliżu Szkoły nazwano jego imieniem. 

A. PADUCH-JUREK 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021  

Obecnie trwają prace organizacyjne i 

przygotowawcze do Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2021 r. wg stanu na 30 marca 2021r. godz. 

2400. 

 

Spis powszechny  dostarczy  szczegółowych  

informacji  o  liczbie  ludności, jej  terytorialnym 

rozmieszczeniu, strukturze  demograficzno – 

społecznej i  zawodowej, a  także   o  społeczno – 

ekonomicznej  charakterystyce  gospodarstw  

domowych  i  rodzin oraz o  ich  zasobach  i  

warunkach  mieszkaniowych  na  wszystkich   

szczeblach  podziału terytorialnego  kraju: 

ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki 

publicznej będzie obowiązkowy samospis 

internetowy (przy użyciu interaktywnego 

formularza spisowego dostępnego na stronie GUS). 

Dla osób nieposiadających techniczno-materialnych 

warunków do przeprowadzenia samospisu 

internetowego, Urząd Gminy Potęgowo udostępni 

pomieszczenie wyposażone w sprzęt komputerowy 

z interaktywną aplikacją do przeprowadzenia 

samospisu oraz umożliwi pomoc w zakresie obsługi 

aplikacji. 

Jeśli osoba, która ze względu na zaawansowany 

wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie 

będzie mogła dokonać samospisu, pomogą jej w 

tym rachmistrze – bezpośrednio lub telefonicznie. 

Obowiązek przeprowadzenia samospisu nie wyłącza 

możliwości zebrania w każdym czasie danych od 

osoby fizycznej metodą wywiadu bezpośredniego 

lub telefonicznego. 

Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w 

zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w 

tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie 

dane będą zbierane w ramach spisu. 

• https://spis.gov.pl/o-spisie/czym-jest-spis 

• https://spis.gov.pl/o-spisie/jakie-dane-

bedziemy-zbierac 

• https://spis.gov.pl/o-spisie/bezpieczenstwo-

danych 

SPORZĄDZIŁA: M. KOZAK  
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