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W numerze: 

➢ Aktywne sołectwo - dofinansowanie 

➢ Bezpłatny transport dla mieszkańców 

➢ Nowy parking w Malczkowie 

➢ Ruszają remonty kolejnych sześciu świetlic 

➢ Projektujemy przebudowę drogi w Skórowie 

➢ Projektujemy przebudowę drogi Rzechcino – 

Nieckowo 

➢ XXXIII  Sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Opieka wytchnieniowa i asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej 

➢ POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO 

ZWIĄZKU OSP RP W POTĘGOWIE 

➢ zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

➢ Wracamy do zajęć stacjonarnych 

➢ Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – 

materiały edukacyjne 

➢ Stypendium Wójta Gminy Potęgowo 

➢ Program Umiem Pływać 

➢ Zmiana sposobu segregacji odpadów 

➢ Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

➢ Zmiana w ZUS.  Nowa firma - trzeba będzie 

podać kod wykonywanego zawodu na druku 

ZUA lub ZZA 

➢ Trwa Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i 

Ludności 

 

AKTYWNE SOŁECTWO - 

DOFINANSOWANIE 

Gmina Potęgowo otrzymała  dofinansowanie na 

zadanie związane z zagospodarowaniem przestrzeni 

publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w 

miejscowości Węgierskie. 

Wniosek został złożony do Urzędu 

Marszałkowskiego w Gdańsku wspólnie z 

sołectwem Węgierskie w ramach konkursu 

„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021”. 

Dofinansowane zadanie będzie polegało 

na  zagospodarowaniu przestrzeni publicznej 

poprzez: 

• Budowę wiaty widowiskowej; mając na celu 

ochronę środowiska naturalnego 

i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska 

systemów wykorzystujących alternatywne 

źródło energii, w ramach zadania 

zainstalujemy na wiacie panel słoneczny wraz z 

4 halogenami LED, które będą oświetlać wiatę 

całkowicie z energii słonecznej. Montaż 

pozwoli w sposób całkowicie ekologiczny, bez 

zanieczyszczania środowiska, pozyskać światło. 

• Montaż grilla wraz z rusztem i paleniskiem  

• Montaż 2 ławek parkowych  z oparciem  

• Nasadzenie 4 dębów szypułkowych 

• Montaż 1 tablicy informacyjnej  

Całkowita wartość zadania wyniesie 29 999,11 zł, z 

czego dofinansowanie 10 000 zł.  

 

Wybudowana infrastruktura będzie 

ogólnodostępna i bezpłatna. Budowa nowej 

infrastruktury jest odpowiedzią lokalnej 

społeczności na potrzebę stworzenia miejsca 

spotkań dla mieszkańców. Realizacja zadania 

wpłynie na zwiększenie możliwości organizacji 

działań czy animacji integrujących mieszkańców. 

Termin zakończenia zadania do 29 października 

2021r. Warto przypomnieć, że wiata takiej 

konstrukcji powstała już na terenie rekreacyjnym w 

miejscowości Łupawa i Wieliszewo.  

N. MYSZK 

http://www.potegowo.pl/
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BEZPŁATNY TRANSPORT DLA 

MIESZKAŃCÓW  

Od 12.03.2021r. w Urzędzie Gminy Potęgowo 

funkcjonuje usługa indywidualnego transportu 

door- to- door. Jest to transport od drzwi do drzwi 

dla seniorów , osób niepełnosprawnych i chorych.  

 

Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć 

np. do lekarza, urzędu, na rehabilitację czy załatwić 

sprawy w instytucjach na terenie gminy Potęgowo 

oraz poza jej obrębem (powiat słupski, Słupsk, 

powiat lęborski, Lębork).  

Do chwili obecnej odbyło się 100 kursów, z których 

skorzystało łącznie 40 osób.   

Największe zapotrzebowanie jest na przejazdy na 

terenie Gminy Potęgowo, ale często są też wyjazdy 

do Słupska, Lęborka, Gdańska a nawet Warszawy.  

Od marca przejechanych zostało 6600km.  

Zapotrzebowanie na usługę stale wzrasta, o czym 

świadczą terminy zarezerwowane nawet na odległe 

miesiące.  

N. MYSZK 

NOWY PARKING W MALCZKOWIE 

W dniu 27.05.2021 dokonano odbioru robót 

budowlanych pn. „Budowa parkingu  

w Malczkowie”. Wykonano parking przy blokach nr 

25, 26, 27 w pasie drogi gminnej, o długości 165 mb 

i szerokości 3 m, o powierzchni 495m2 .  

 

Zakres robót obejmował rozebranie chodnika o 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z 

krawężnikami i obrzeżami oraz rozebraniem 

ogrodzenia na wysokości trzech bloków.  

W ramach inwestycji powstał parking o nawierzchni 

z płyt JUMBO.  

Wykonawca: Zakład Usług Publicznych Z.B. w 

Potęgowie, na podstawie Zarządzenia nr 47/2021 

Wójta Gminy Potęgowo z dnia 25.03.2021r. Koszt 

zrealizowanego  parkingu wynosi 60.000,00 zł. 

Gwarancja została udzielona na okres 3 lat.  

RUSZAJĄ REMONTY KOLEJNYCH SZEŚCIU 

ŚWIETLIC  

W dniu 21 maja 2021 Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin podpisał dwie umowy na „Prace remontowo-

adaptacyjne w punktach świadczenia usług 

społecznych w Gminie Potęgowo”: 

- Dąbrówno, Malczkowo, Łupawa, Grąbkowo – 

wykonawcą prac jest Ryszard Krause KRASBUD 

Smętowo Chmieleńskie; wartość umowy 87.664,57 

zł, termin wykonania do 20.07.2021: 

• Dąbrówno: ocieplenie fragmentu elewacji, 

malowanie ścian wewnątrz świetlicy; 

• Malczkowo: wykonanie odwodnienia, 

malowanie elewacji, utwardzenie, malowanie 

ścian wewnątrz obiektu; 

• Grąbkowo: wykonanie daszku nad wejściem; 

• Łupawa: remont toalety, malowanie ścian 

wewnątrz świetlicy. 

 

http://www.potegowo.pl/
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- Rzechcino, Czerwieniec – wykonawcą robót jest 

firma Tadeusza i Tomasza Dominieckich KONBUD – 

DOM s.c. z Lęborka; wartość umowy 99.753,00 zł; 

termin wykonania do 20.07.2021: 

• Rzechcino: wymiana pokrycia dachowego, 

remont komina, remont toalety, stolarka 

drzwiowa, malowanie ścian i sufitów. 

• Czerwieniec: wydzielenie pomieszczenia 

kotłowni, malowanie ścian. 

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. 

„Społeczni do Potęgi”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 6.2. Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. 

Rozwój usług społecznych.  W projekcie wyznaczono 

do remontu 10 obiektów, oprócz wyżej 

wymienionych także: Żochowo (prace zbliżają się ku 

końcowi), Nowa Dąbrowa, Wieliszewo, Głuszynko. 

K. KOZIOŁ  

PROJEKTUJEMY PRZEBUDOWĘ DROGI W 

SKÓROWIE  

Rozpoczęły się prace projektowe związane z 

przebudową drogi w Skórowie wraz z modernizacją 

wodociągu, długość ok. 750 mb. Planowany 

przebieg przebudowy drogi w Skórowie od drogi 

powiatowej nr 1187G wzdłuż drogi gminnej dz. nr 

79 następnie część działki nr 58 do skrzyżowania z 

dz. nr 50 obręb ewidencyjny Skórowo Stare. 

Planowane jest wykonanie drogi twardej o 

nawierzchni asfaltowej.  

Stan istniejący projektowanej drogi: 

Ogółem długość drogi 750 mb w tym nawierzchnia: 

1. bitumiczna  –  314 mb 

2. brukowa – 250 mb  

3. gruntowa naturalna – 186 mb (w tym 

przepust drogowy dz. nr 48) 

Drogę należy zaprojektować z uwzględnieniem: 

• planowanych zjazdów do granicy działek 

zabudowanych i niezabudowanych; 

• przejścia dla pieszych lub przejazdu dla 

rowerzystów; 

• sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla 

pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów 

(w obrębie SP w Skórowie); 

• tablicę zmiennej treści (aktywną), informującą 

o prędkości ruchu pojazdu; 

• ścieżki pieszo-rowerowe lub chodnik 

• zatoka autobusowa i parkingi  (przy SP 

Skórowo) 

• przebudowa przepustu drogowego. 

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę 

istniejącej sieci wodociągowej w Skórowie o 

długości ok. 600 mb. Planowany przebieg sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek 

zabudowanych i niezabudowanych. Projektowana 

sieć przebiega w obrębie drogi gminnej dz. nr 79 

obręb ewidencyjny Skórowo Nowe. 

 

Wykonawcą projektu jest Biuro Projektów 

Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska. Koszt 

opracowania dokumentacji wynosi 42.435,00 zł, 

termin wykonania do 20.11.2021.  

K. KOZIOŁ  

 

http://www.potegowo.pl/
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PROJEKTUJEMY PRZEBUDOWĘ DROGI 

RZECHCINO – NIECKOWO 

W dniu 4 maja 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin podpisał umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa 

drogi gminnej Rzechcino – Nieckowo. 

 

Zakresem zamówienia jest wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy drogi w 

miejscowości Rzechcino, odcinek drogi publicznej nr 

121032G Rzechcino - Nieckowo o długości ok. 500 

mb. Planowane jest zaprojektowanie przebudowy 

drogi gminnej część działki nr 93  obręb ewidencyjny 

Rzechcino od drogi o nawierzchni asfaltowej do 

ostatniej zabudowy.   

Droga posiada nawierzchnię z kruszywa 

naturalnego. Zjazdy z drogi gminnej są nieurządzone 

pod względem drogowym. Należy zaprojektować 

zjazdy do granicy działek zabudowanych i 

niezabudowanych. Proponowane jest utwardzenie 

drogi płytami JUMBO. 

Wykonawcą dokumentacji jest Juliusz Bernat ze 

Słupska. Koszt dokumentacji wynosi 18.204,00 zł, 

termin wykonania do 4 października 2021.  

K. KOZIOŁ  

XXXIII  SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 25 maja 2021 r. odbyła się XXXIII  Sesja 

Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie. Otwarcia sesji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar 

Zientarski. Po przyjęciu spraw statutowych Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił 

informację z działalności międzysesyjnej. 

 

Przedstawiono następujące informacje: 

1. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy 

społecznej w Gminie Potęgowo za rok 2020 - 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Potęgowie; 

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu 

współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami działalności 

pożytku publicznego na rok 2020” – Z-ca Wójta 

Anna Boniecka; 

3. Działalność i funkcjonowanie farm 

wiatrakowych i fotowoltaicznych na terenie 

Gminy Potęgowo – insp. Ewa Ososińska. 

Podjęto następujące uchwały: 

• w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Potęgowo; 

• w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych z terenu Gminy Potęgowo   i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności częstotliwości 

odbierania odpadów komunalnych od 

właściciela nieruchomości i sposobu 

świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

• w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

• w sprawie określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego; 

• w sprawie  nawiązania współpracy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Potęgowo, a Miastem i 

Gminą Kańczuga; 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Potęgowo; 

• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych; 

http://www.potegowo.pl/
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• w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2021 rok; 

• w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 

2036. 

 

Kilka słów odnośnie uchwał „odpadowych”: 

W związku z tym, iż gmina od 1 lipca 2021 r. planuje 

zrezygnować z worków do zbierania odpadów 

gromadzonych selektywnie, tj. szkła, papieru i 

bioodpadów należało dostosować zapisy 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Potęgowo przyjętego uchwałą Nr 

XXXI/284/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18 

marca 2021 r. W workach będą gromadzone jedynie 

odpady typu tworzywa sztuczne, metale oraz 

opakowania wielomateriałowe. 

W związku z postanowieniem o wyłączeniu z dniem 

1 lipca 2021 r. z gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi części nieruchomości 

niezamieszkałych należało dostosować zapisy 

niniejszych uchwał. W gminnym systemie pozostają 

jedynie nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na 

których w sposób ciągły prowadzone są usługi z 

zakresu administracji publicznej, oświaty, kultury 

oraz  działalności bibliotecznej. 

Z dniem 1 lipca 2021 r. zmianie ulegają godziny 

pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Chlewnicy. Punkt będzie czynny w 

dniach: środa 1200 - 1800 , sobota 1000 - 1500 

Jeśli chodzi o pozostałe uchwały to informacje 

istotne dla mieszkańców są następujące: 

- Nawiązujemy współpracę partnerską z kolejną 

gminą, tj. Gminą Kańczuga. Jest to jednostka 

samorządowa położona w województwie 

podkarpackim. Współpraca ma na celu realizację 

wspólnych działań w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych, wymiany wakacyjnej dzieci 

i młodzieży, uczestnictwa i współorganizacji imprez 

o charakterze kulturalnym i sportowym, a także w 

zakresie promocji, branżowych wizyt studyjnych w 

celu wymiany doświadczeń oraz pozostałych 

tematów wynikających z funkcjonowania naszych 

gmin.  

- Przystępujemy do zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Potęgowo, które zostało przyjęte uchwałą 

Rady Gminy z dnia 30 października 2020. Działanie 

to związane jest z rozszerzeniem strefy lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, a także terenów 

zabudowanych. Stworzą  się też nowe możliwości 

związane z działalnością przemysłowo – usługową.  

- Ze zmian w budżecie wynika wprowadzenie do 

realizacji nowego zadania: Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną 

w sołectwie Węgierskie, w związku z otrzymaniem 

dofinansowania z programu „Aktywne Sołectwo 

Pomorskie 2021” w wysokości 10.000,00 zł. 

Zostanie też wymienione pokrycie dachowe na 

budynku świetlicy wiejskiej w Grąbkowie. 

Sesję zakończono wolnymi wnioskami i 

interpelacjami Radnych. 

K. KOZIOŁ  

OPIEKA WYTCHNIENIOWA I ASYSTENT 

OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie 

finansowe w wysokości 16.983 zł na realizację 

resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 

2021” oraz całkowite wsparcie finansowe w 

wysokości 16.702,50 zł na realizację 

programu  „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021” w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – 

edycja 2021” zakłada się wsparcie członków rodzin 

lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami 

http://www.potegowo.pl/
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ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 

poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy w 

formie  usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej 

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów 

przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków 

przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu 

zyskają czas na odpoczynek i regenerację, jak 

również na załatwienie niezbędnych spraw. Opieka 

wytchnieniowa może służyć również okresowemu 

zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w 

sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli 

wykonywać swoich obowiązków. Na terenie Gminy 

Potęgowo program realizowany będzie przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. 

W formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej 

wsparciem zostanie objętych 3 opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę, w  wymiarze 

185 godzin każdy (w okresie realizacji programu). 

Usługa  opieki wytchnieniowej świadczona jest 

nieodpłatnie. 

 

Program  „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021” ma na celu 

zapewnienie osobom niepełnosprawnym 

posiadającym orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez 

usługi asystenta. Program ma także ograniczyć 

skutki niepełnosprawności oraz stymulować osobę 

niepełnosprawną do podejmowania aktywności, 

przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, 

umożliwić osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. przez 

udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 

rozrywkowych czy też sportowych. Na terenie 

Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. 

Wsparciem zostanie objęta 1 osoba z 

niepełnosprawnością, przez okres 6 miesięcy, 

w wymiarze 60 godzin miesięcznie.  

Osoby zainteresowane takimi formami pomocy 

prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

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

Potęgowo, tel. 59 811 51 14. 

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU 

GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W 

POTĘGOWIE  

W dniu 17 maja 2021r. na terenie Urzędu Gminy 

Potęgowo odbyło się drugie w tym roku 

posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Potęgowie. 

W posiedzeniu udział wzięło 5 spośród 7 członków 

zarządu, w tym Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP a zarazem Wójt Gminy Potęgowo 

dh Dawid Litwin.  

Spotkanie, odbyło się w sposób tradycyjny z 

zachowaniem zasad ścisłego reżimu sanitarnego 

i poświęcone było omówieniu i przyjęciu realizacji 

budżetu jednostek OSP gminy Potęgowo w I 

kwartale 2021r.  

Podczas spotkania omówiono także inne sprawy 

bieżące w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z 

terenu gminy. 

W trakcie posiedzenia wiele miejsca poświęcono 

omówieniu zapisów zawartych w projekcie nowej 

ustawy o ochotniczej straży pożarnej, która zawiera 

wiele kontrowersyjnych zapisów. Druhowie 

dokonali analizy zapisów projektu nowej ustawy, 

przekazując swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące 

nowych regulacji. Podjęto również decyzję o 

opracowaniu stanowiska zarządu w sprawie 

projektu w celu jego przedstawienia Staroście 

Słupskiemu, Komendantowi Miejskiemu PSP w 

Słupsku oraz parlamentarzystom regionu 

słupskiego.  

M. MAZERSKI  

 

http://www.potegowo.pl/
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ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

W dniu 25 maja 2021r. na sesji Rady Gminy 

Potęgowo radni podjęli uchwałę ws. przystąpienia 

do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Potęgowo przyjętego uchwałą nr 

XXXIII/163/97 Rady Gminy Potęgowo z dnia 17 

września 1997r., zmienionego uchwałą nr 

XLI/297/2010 Rady Gminy Potęgowo  z dnia 30 

kwietnia 2010r. uchwałą nr XLII/338/2014 z dnia 30 

września 2014r. oraz uchwałą nr XXVI/234/2020 z 

dnia 30 października 2020r. Obszar, którego zmiana 

dotyczy obejmuje trzy obręby tj. Rzechcino, 

Skórowo Nowe oraz Chlewnica. Procedura 

dotycząca uaktualnienia studium polega na 

rozszerzeniu strefy lokalizacji elektrowni 

wiatrowych o mocy powyżej 100 kW, a także 

wprowadzenia dodatkowych terenów 

zabudowanych.  

Zatwierdzenie zmian wprowadzonych do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, po 

opracowaniu projektu zmiany studium, uzyskaniu 

niezbędnych opinii i uzgodnień oraz 

przeprowadzeniu czynności proceduralnych. 

A. PADUCH-JUREK 

WRACAMY DO ZAJĘĆ STACJONARNYCH  

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w 

reżimie sanitarnym i przy zachowaniu 

podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do 

normalnej pracy szkół. Od 31 maja 2021 r. wszyscy 

uczniowie i słuchacze kształcą się na terenie szkoły 

na zasadach obowiązujących przed okresem 

epidemii.  

Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we 

współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne 

sanitarne dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 

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

nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-

podstawowych-i-ponadpodstawowych 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/31-

maja-wszyscy-uczniowie-wracaja-do-nauki-

stacjonarnej-na-zasadach-sprzed-pandemii 

WSPARCIE UCZNIÓW W POWROCIE DO 

SZKÓŁ – MATERIAŁY EDUKACYJNE  

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów 

edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki 

dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. 

Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i 

młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 

Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w 

powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach i 

placówkach, Ministerstwo Edukacji i Nauki 

przygotowało wykaz pomocnych materiałów 

edukacyjnych. Będą one wsparciem w pracy z 

dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie 

kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją 

pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na 

stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów 

oświaty znalazły się m.in. publikacje i poradniki. 

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

nauka/wsparcie-uczniow-w-powrocie-do-szkol--

materialy-edukacyjne 

STYPENDIUM WÓJTA GMINY 

POTĘGOWO 

Do dnia 15.07.2021r. będzie można składać wnioski 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, 

osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe 

dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 

Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy określa 

uchwała nr XXV/224/2020 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 18.09.2020r. 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, zmieniona uchwałą nr 

XXVI/238/2020 Rady Gminy Potęgowo z dnia 

30.10.2020r. 

http://www.potegowo.pl/
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https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/31-maja-wszyscy-uczniowie-wracaja-do-nauki-stacjonarnej-na-zasadach-sprzed-pandemii
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/31-maja-wszyscy-uczniowie-wracaja-do-nauki-stacjonarnej-na-zasadach-sprzed-pandemii
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https://bip.potegowo.pl/a,22131,uchwaly-podjete-

na-xxv-sesji-rady-gminy-potegowo-18092020r.html 

https://bip.potegowo.pl/a,22181,uchwaly-podjete-

na-xxvi-sesji-rady-gminy-potegowo-

30102020r.html 

SPORZĄDZIŁA: A. SZARY  

PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ  

W dniu 07.05.2021r. Wójt Gminy Potęgowo 

podpisał porozumienie z Wodnym Ochotniczym 

Pogotowiem Ratunkowym w Słupsku na realizację 

programu powszechnej nauki pływania „Umiem 

Pływać’, współfinansowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu oraz Gminę Potęgowo.  

 

Termin realizacji zadania od 10.05.2021r do dnia 

24.06.2021r.  

Uczestnikami Programu będą uczniowie klas I-III ze 

Szkoły Podstawowej w Potęgowie, Szkoły 

Podstawowej w Łupawie, Szkoły Podstawowej w 

Skórowie.  Łączna ilość uczniów: 75 osób.  

Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie nie będą 

ponosić kosztów. Udział w projekcie jest całkowicie 

bezpłatny.  

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu 

powszechnej nauki pływania to przede wszystkim 

nauka podstawowych umiejętności pływania. 

Uczestnictwo w programie wpłynie także na 

zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu. 

N. MYSZK 

ZMIANA SPOSOBU SEGREGACJI 

ODPADÓW  

Z dniem 1 lipca 2021 r. na terenie gminy Potęgowo 

zmienia się sposób gromadzenia odpadów 

zbieranych selektywnie. Każdy właściciel 

nieruchomości zamieszkałej zostanie wyposażony 

w pojemniki do segregowania odpadów typu: 

- papier (pojemniki koloru niebieskiego) 

- szkło (pojemniki koloru zielonego) 

- bioodpady (pojemniki koloru brązowego) 

Pojemniki do dyspozycji mieszkańców będą miały 

pojemność 120 litrów lub 240 litrów (w zależności 

od potrzeb). Na każdą nieruchomość przypada po 1 

pojemniku na każdy rodzaj odpadu. 

Odpady typu tworzywa sztuczne i metale będą 

nadal gromadzone w workach koloru żółtego. Jak 

dotychczas worki będą dostępne w Urzędzie Gminy 

w  Potęgowie oraz u sołtysów. 

Pojemniki będą dostarczane przez firmę ELWOZ 

ECO Sp. z o.o. i do końca czerwca 2021 roku wszyscy 

powinni je otrzymać. 

Odpady typu papier, szkło i bioodpady wystawiane 

w workach nie będą odbierane przez firmę 

odbierającą odpady komunalne, a także będzie to 

potraktowane jako niespełnienie obowiązku 

prawidłowej segregacji, co grozi naliczeniem 

wyższej opłaty. 

W przypadku wyprodukowania większej ilości 

odpadów (papier, szkło, bioodpady) pozostaje do 

dyspozycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Chlewnicy, do którego 

bezpłatnie można oddać odpady . 

PSZOK od 1 lipca 2021 r. będzie czynny w dniach: 

środa w godz. 1200 - 1800 ,  sobota w godz. 1000 - 1500 

ZMIANA STAWEK ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z dniem 1 lipca 2021 r. ulegają zmianie stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała 

Rady Gminy Potęgowo Nr XXXII/302/2021 z dnia 23 

kwietnia 2021 r.). Podwyżka opłat za 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://bip.potegowo.pl/a,22131,uchwaly-podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-potegowo-18092020r.html
https://bip.potegowo.pl/a,22131,uchwaly-podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-potegowo-18092020r.html
https://bip.potegowo.pl/a,22181,uchwaly-podjete-na-xxvi-sesji-rady-gminy-potegowo-30102020r.html
https://bip.potegowo.pl/a,22181,uchwaly-podjete-na-xxvi-sesji-rady-gminy-potegowo-30102020r.html
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gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

efektem wzrostu kosztów odbioru i 

zagospodarowania odpadów. Opłaty za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych w 

ostatnich latach znacznie wzrosły, nie tylko w 

gminie Potęgowo. 

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

3) obsługa administracyjna systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postepowania z odpadami komunalnymi. 

W 2020 r. wydatki poniesione przez gminę na 

system gospodarowania odpadami komunalnymi 

wyniosły 1 414 120,37 zł. 

Dlaczego opłata za odpady rośnie? 

Znaczną część opłaty stanowią koszty odbioru i 

zagospodarowania odpadów. Niestety stawka za 

zagospodarowanie odpadów na terenie instalacji 

komunalnej w Chlewnicy wzrosła. Mimo, że jest 

najkorzystniejszą stawką w województwie 

pomorskim, podwyższenie jej niesie za sobą 

konsekwencje. 

Wzrosły również koszty recyklingu odpadów 

zbieranych selektywnie, takich jak papieru, szkła, 

bioodpadów oraz tworzyw sztucznych.  

Zmiany powyższych stawek powodują, że firmy 

stające do gminnych postępowań  

w sprawie udzielenie zamówienia na usługę odbioru 

i zagospodarowania odpadów podnoszą znacznie 

kwoty. Gmina może oczywiście postępowanie 

anulować, jednakże nie ma gwarancji, że kolejne 

przyniesie lepszy efekt. 

Co ważne, system musi sam się finansować, wpływy 

muszą pokryć wydatki. Dlatego jeśli wynik 

postępowania wpłynie na cenę odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych, 

konieczna jest zmiana stawek. 

Wysokość opłaty jaką ponoszą mieszkańcy zależy 

również od ilości osób zamieszkujących daną 

nieruchomość. Naliczana jest na podstawie 

złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze 

złożonych deklaracji wynika, że gminę Potęgowo 

zamieszkuje 5350 osób. Liczba osób 

zameldowanych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 

6660 osób. Jak widać, wiele mieszkańców naszej 

gminy składa deklaracje pomniejszone o 

rzeczywistą liczbę mieszkańców. Dzieje się tak ze 

względu na pracę za granicą, uczęszczanie dzieci do 

szkół ponadpodstawowych z internatem, bądź to ze 

względu na studentów wyprowadzających się w 

związku z podjętą nauką i pracą w innej 

miejscowości. W przypadku nieruchomości, w 

których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych 

mająca wpływ na wysokość opłaty (tj. nowe 

meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych 

osób niezameldowanych, powrót z zagranicy, itp.), 

należy pamiętać, aby złożyć nową deklarację. Nie 

wszyscy jednak pamiętają o tym obowiązku! 

Pamiętajmy, że zatajenie poprawnej liczby osób 

zamieszkałych w danej nieruchomości,  

w dużej mierze przyczynia się do ciągłych wzrostów 

cen za odbiór odpadów. Mimo tendencji malejącej 

w postaci ilości osób zamieszkałych daną 

nieruchomość, zauważa się ciągły wzrost 

wytwarzanych odpadów komunalnych w naszej 

gminie. I tak w roku 2019 odebrano  

i zagospodarowano 1746,21 ton odpadów, a w 2020 

roku już 1881,25 ton. 

Działania gminy na rzecz ograniczenia kosztów 

Mając na celu ograniczenie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, gmina Potęgowo 

wyłączyła z systemu nieruchomości niezamieszkałe. 

Wskutek wprowadzonych zmian w ustawie o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach stawki 

za pojemniki, z których rozliczani byli przedsiębiorcy 

uległy drastycznemu obniżeniu. Znacząco odbiegały 

od stawek stosowanych na terenie gminy przed 

zmianą ustawy. Spowodowało to obniżenie 

dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami z nieruchomości niezamieszkałych. 

Dalsze pozostawienie nieruchomości 

niezamieszkałych we wspólnym systemie 

http://www.potegowo.pl/
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gospodarowania odpadami, przy obecnych 

stawkach maksymalnych, prowadziłoby do 

finansowania wywozu odpadów z firm, z opłat 

wnoszonych od mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych. 

Kolejnym krokiem gminy w kierunku ograniczenia 

kosztów jest wprowadzenie pojemników do 

segregacji odpadów. Do tej pory gmina zapewniała 

worki do segregacji.  

Od 1 lipca 2021 r. wszyscy mieszkańcy zostaną 

zaopatrzeni w pojemniki na odpady typu papier, 

szkło oraz bioodpady. Worki pozostają jedynie na 

odpady typu tworzywa sztuczne i metale. 

Pojemnikowy system segregacji daje nam szansę na 

większą ilość pozyskanych surowców, a także w 

jakimś stopniu ogranicza koszty ich 

zagospodarowania. 

Mimo poczynionych starań nie udało się utrzymać 

stawki za odpady na tym samym poziomie. Stawki 

obowiązujące z dniem 1 lipca 2021 r.:  

- 23 zł od osoby 

- 21 zł od osoby po zwolnieniu w części z opłaty dla 

właścicieli nieruchomości, którzy kompostują 

odpady komunalne 

Wszyscy mieszkańcy zostaną powiadomieni o 

zmienionej z dniem 1 lipca 2021 r wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Numery kont indywidualnych pozostają bez zmian.  

PRZYGOTOWAŁA:  EWA OSOSIŃSKA ,  INSP. 

DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

ORAZ GOSP. ODPADAMI 

ZMIANA W ZUS.  NOWA FIRMA - TRZEBA 

BĘDZIE PODAĆ KOD WYKONYWANEGO 

ZAWODU NA DRUKU ZUA LUB ZZA 

Od 16 maja trzeba w formularzach ZUS ZUA lub ZUS 

ZZA podawać  informację o zawodzie 

wykonywanym przez ubezpieczonego.    

W formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do 

ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby 

ubezpieczonej” trzeba będzie wypełnić pole 01 „Kod 

wykonywanego zawodu” w bloku X. 

Natomiast w formularzu ZUS ZZA „Zgłoszenie do 

ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany 

danych” w bloku V dodane będzie pole 02 – „Kod 

wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku 

V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod 

wykonywanego zawodu”. 

Dane będą wykorzystywane głównie do celów 

statystycznych. 

Pozyskiwanie informacji o zawodzie 

ubezpieczonego to ważny instrument tworzenia 

lepszych polityk publicznych, w tym polityki rynku 

pracy, edukacyjnej czy zdrowotnej. Pozwoli między 

innymi oszacować, w których zawodach występuje 

największa zachorowalność. 

A. MOCZULSKA 

TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY 

MIESZKAŃ I LUDNOŚCI  

Nie spisałeś się - może do ciebie zadzwonić 

rachmistrz spisowy 

W celu przeprowadzenia wywiadu przez telefon 

może kontaktować się z Tobą rachmistrz spisowy. 

Pamiętaj! Rachmistrz może zadzwonić z dwóch 

numerów telefonów: 22 828 88 88  lub 22 279 99 

99. Tożsamość rachmistrzów można potwierdzić 

dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 lub sprawdzając 

w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie 

https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz 

Przypominamy, iż obowiązkową metodą spisu jest 

samospis czyli samodzielne spisanie się przez 

Internet w domu poprzez wypełnienie formularza 

spisowego na stronie www.spis.gov.pl. Ta metoda 

dodatkowo daje szanse na wygranie cennych 

nagród: bony o wartości 500 zł i 1000 zł oraz 

samochód osobowy! (więcej informacji na stronie 

www.loteria.spis.gov.pl)  

Samospisu można również dokonać w specjalnie do 

tego przygotowanym stanowisku w Gminnym 

Biurze Spisowym, mieszczącym się w Urzędzie 

Gminy Potęgowo (pok. nr 12 lub 13).  

Jeśli nie dokonałeś samospisu nie możesz odmówić 

przekazania danych rachmistrzowi spisowemu, 

ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://spis.gov.pl/
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz
http://www.spis.gov.pl/
http://www.loteria.spis.gov.pl/
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Kiedy obowiązek spisowy został  już zrealizowany 

przez Internet albo poprzez infolinię spisową, nikt 

nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. 

Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co 

do wiarygodności i rzetelności rachmistrza 

spisowego, prosimy zaistniały incydent 

niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub 

do  Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Potęgowo.  

 

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są 

bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby 

wykonujące prace spisowe są zobowiązane 

do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej 

niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara 

pozbawienia wolności.  

 M. KOZAK 

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

