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W numerze: 

➢ Jeszcze w tym roku powstanie Przedszkole i 

Gminny Żłobek  w Potęgowie.  Wmurowano 

kamień węgielny 

➢ Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w 

miejscowości Rębowo 

➢ Podpisana umowa na remonty ostatnich 

trzech świetlic 

➢ XXXIV sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Zmiana Skarbnika  w Urzędzie Gminy 

Potęgowo 

➢ Nowe taryfy na wodę i ścieki 

➢ Stypendium Wójta Gminy Potęgowo 

➢ #DobreWakacje – edycja 2021 

➢ Wstępne informacje o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 2021 

➢ CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI 

BUDYNKÓW 

➢ Dofinansowania na wymianę kopciuchów 

➢ Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu 

Priorytetowego  „Czyste Powietrze” 

➢ SUSZA ROLNICZA 2021 

➢ Specjalistyczny Dron rozpoczyna służbę w 

powiecie słupskim 

 

JESZCZE W TYM ROKU POWSTANIE 

PRZEDSZKOLE I GMINNY ŻŁOBEK   

W POTĘGOWIE .  

WMUROWANO KAMIEŃ WĘGIELNY  

Od kilku tygodni trwa budowa nowego budynku 

żłobka i przedszkola w sąsiedztwie istniejącego 

kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w 

Potęgowie. W środę 30 czerwca uroczyście 

wmurowano kamień węgielny pod powstający 

budynek. Wartość inwestycji wynosi ok 8 000 000 zł, 

a Gmina Potęgowo otrzymała na ten cel dotację 1 

320 000 zł z programu MALUCH+. Prace zostaną 

zakończone w grudniu 2021 r. 

 

 

Podpisywany podczas ceremonii akt erekcyjny 

sygnował Dawid Litwin - Wójt Gminy Potęgowo oraz 

Waldemar Zientarski - Przewodniczący Rady Gminy 

Potęgowo, a także uczestniczący w uroczystości, 

Rafał Konon - Wicestarosta Słupski, Piotr Basarab - 

radny Powiatu Słupskiego, radni Gminy Potęgowo, 

kierownicy jednostek gminnych, pracownicy Urzędu 

Gminy Potęgowo, a także reprezentujący 

wykonawcę Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu 

firmy Ekoinbud Sp. z o.o. sp.k. z Gdańska. List z 

gratulacjami podjęcia inwestycji przesłał Senator RP 

Kazimierz Kleina. Uroczystego poświęcenia dokonał 

ks. kanonik Piotr Czaja, proboszcz parafii pod 

wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w 

Łupawie. 

 

 

- Bardzo się cieszę z tej inwestycji, która jest 

odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców, 

młodych rodziców mieszkających w gminie 

Potęgowo. Dzięki wsparciu Rady Gminy Potęgowo, 

dzięki dobremu planowaniu budżetu, możemy 

wybudować ten piękny obiekt – mówi Dawid Litwin, 

Wójt Gminy Potęgowo. 

http://www.potegowo.pl/
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Ceremonia była okazją do podziękowania osobom 

bezpośrednio zaangażowanym w planowanie, 

przygotowanie i realizację inwestycji. Pamiątkowe 

kielnie otrzymali: Danuta Huras - przewodnicząca 

zespołu ds. budowy przedszkola i żłobka Urzędu 

Gminy Potęgowo, Waldemar Zientarski - 

przewodniczący Rady Gminy Potęgowo, Anna Szary 

– kierownik Referatu Oświaty UG Potęgowo, 

Tomasz Balcerowski - Prezes Zarządu firmy 

wykonawczej, Radosław Posmykiewicz – inspektor 

nadzoru inwestorskiego, Piotr Basarab – radny 

Powiatu Słupskiego, Rafał Konon – Wicestarosta 

Słupski. 

 

Placówka przeznaczona będzie do prowadzenia 

zajęć dla 125 dzieci (przedszkole – trzy oddziały dla 

75 dzieci; żłobek – dwa oddziały dla 50 dzieci). 

Nowoczesny obiekt zaprojektowano  w technologii 

prefabrykowanego szkieletu drewnianego, 

zapewniający wysoką energooszczędność obiektu. 

Budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej 

i zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. 

Obiekt ma być dostępny dla osób 

niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa 

przewidziana na ok. 1050 m2. Zostanie również 

zagospodarowany teren i wyposażony w place 

zabaw oraz parking.  

Wykonawcą zadania jest konsorcjum dwóch firm, 

których liderem jest Firma Budowlana Ekoinbud Sp. 

z o.o. sp.k. z Gdańska. Nadzór inwestorski 

sprawowany jest przez zespół inspektorów pod 

kierownictwem Radosława Posmykiewicza  

z Kobylnicy, prowadzącego Obsługę Inwestycji 

Budowlanych. 

Film z wydarzenia: https://youtu.be/zshoxSvWqnI  

KATARZYNA KOZIOŁ  

PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z BUDOWĄ 

CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RĘBOWO  

W dniu 15 czerwca 2021 Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowej zadania: „Przebudowa 

drogi wraz z budową chodnika w miejscowości 

Rębowo”. Inwestycja ta jest wyczekiwana przez 

mieszkańców, gdyż droga jest w bardzo złym stanie 

technicznym. Wykonawcą projektu, wyłonionym w 

postępowaniu w trybie podstawowym, jest Juliusz 

Bernat ze Słupska prowadzący biuro pod nazwą 

Projektowanie i Nadzór. Koszt dokumentacji wynosi 

26.961,60 zł. Termin realizacji został wyznaczony do 

14.12.2021.  

 

Zakresem zamówienia jest wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z 

budową chodnika w o długości ok.  668 mb. 

Planowany przebieg przebudowy drogi publicznej 

Nr 121002G: działka 15 obręb Karżnica, od drogi 

krajowej nr 6 do miejscowości Rębowo, następnie 

część działki nr 20 oraz część dz. nr 25 obręb 

ewidencyjny Karżnica w miejscowości Rębowo. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Planowane jest wykonanie drogi twardej o 

nawierzchni asfaltowej.  

Drogę należy zaprojektować z uwzględnieniem: 

• chodnika po jednej stronie drogi 

• planowanych zjazdów do granicy działek 

zabudowanych i niezabudowanych; 

• przejścia dla pieszych; 

Dokumentacja techniczna musi być kompletna wraz 

z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót 

bez sprzeciwu. 

K. KOZIOŁ  

PODPISANA UMOWA NA REMONTY 

OSTATNICH TRZECH ŚWIETLIC  

W dniu 9 czerwca 2021 Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na „Prace 

remontowo-adaptacyjne w punktach świadczenia 

usług społecznych w Gminie Potęgowo – 

miejscowości Wieliszewo, Nowa Dąbrowa, 

Głuszynko”.  

Wykonawcą prac jest Ryszard Krause KRASBUD 

Smętowo Chmieleńskie; wartość umowy 

257.130,23 zł, termin wykonania do 08.09.2021. Są 

to obiekty, w których zaplanowano wymianę źródła 

ciepła na pompy ciepła. 

 

Zakres robót obejmuje: 

• Wieliszewo: wymiana źródła ciepła, wymiana 

pokrycia dachowego, malowanie ścian 

wewnątrz świetlicy; 

• Nowa Dąbrowa: wymiana źródła ciepła, 

instalacja elektryczna, malowanie ścian 

wewnątrz świetlicy; 

• Głuszynko: wymiana źródła ciepła, malowanie 

ścian wewnątrz świetlicy.  

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 zostały już 

wykonane), Malczkowo, Łupawa, Dąbrówno, 

Grąbkowo, Rzechcino, Czerwieniec. 

K. KOZIOŁ  

XXXIV SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 18 czerwca 2021 odbyła się XXXIV sesja Rady 

Gminy Potęgowo. Sesja ta była bardzo ważna, gdyż 

udzielono na niej Wójtowi Gminy Potęgowo 

Dawidowi Litwinowi absolutorium z wykonania 

budżetu za 2020 rok. Zgodnie z ustawą o 

samorządzie gminnym podczas sesji absolutoryjnej 

Rada rozpatruje raport o stanie gminy, który 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 

poprzednim. Nad przedstawionym raportem 

przeprowadza się debatę. W tym temacie radni 

mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych. Na 

sesji, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie 

Gminy Radni, zgodnie z przepisami, podjęli uchwałę 

o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania. W dalszej 

części obrad nastąpiło przedstawienie przez panią 

Skarbnik Ewę Walitów sprawozdania z wykonania 

budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2020.  

Najważniejsze informacje na temat budżetu w 2020 

r.: 

• dochody wykonano w wysokości 41.430.995,49 

zł, tj. w 95%, w tym dochody bieżące 96,6 %, 

dochody majątkowe 70,9%; 

• wydatki wykonano w wysokości 44.726.008,16 

zł (w tym wydatki inwestycyjne 7.292.307,45 

zł), tj. w 96,4%, w tym wydatki bieżące 96,8%, 

wydatki majątkowe 94,5%; 

• deficyt budżetu wyniósł 3.280.976,00 zł; 

http://www.potegowo.pl/
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• dług publiczny z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek 18.213.953,33 zł (stanowił 43,95% 

wykonanych dochodów ogółem; 

• na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania 

wymagalne.  

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Bogusław Czerwiński odczytał treść wniosku do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Potęgowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

Ocena dokonana została przy uwzględnieniu 

kryterium legalności, celowości i gospodarności.  

Piętnastu obecnych Radnych Gminy Potęgowo na 

czele z Przewodniczącym Waldemarem Zientarskim 

jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z 

wykonania budżetu za rok 2020. To duży sukces i 

satysfakcja dla Wójta i jego zespołu. 

Przewodniczący Rady złożył Wójtowi gratulacje, a 

Wójt podziękował radnym i współpracownikom za 

owocną współpracę.  

 

Trzeba pamiętać, że rok 2020 był bardzo trudny ze 

względu na stan epidemii i uszczuplone dochody 

Gminy, jednakże pomimo wszystkich trudności 

udało się zrealizować wszystkie zadania 

inwestycyjne, a Urząd pracował nieprzerwanie.  

Podczas sesji nastąpiło tez inne ważne wydarzenie, 

to jest odwołanie pani Skarbnik Ewy Walitów, która 

zrezygnowała z pracy w Urzędzie Gminy Potęgowo. 

Podziękowano pani Skarbnik za współpracę, która 

układała się bardzo dobrze.  Na nowego Skarbnika 

powołana została pani Dorota Majchrzak, 

dotychczasowa główna księgowa Referatu Oświaty. 

 

Poza tym w programie zrealizowano następujący 

porządek: 

- Przedstawiony został przez Kierownik GOPS w 

Potęgowie Iwonę Gierkę Raport monitorujący 

realizację Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Potęgowo na lata 2016-2025 za 

rok 2020. 

- Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potegowo 

wotum zaufania. 

2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Potegowo za 2020r. 

3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo 

absolutorium z wykonania budżetu za 2020r.  

4. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Potęgowo. 

5. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Potęgowo. 

6. w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Potęgowo na rok szkolny 

2021/2022. 

7. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka  w 

Potęgowie oraz nadania mu statutu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym 

Żłobku  w Potęgowie. 

9. w sprawie zmiany uchwały nr X/88/2019 Rady 

Gminy Potęgowo z dnia 25 czerwca 2019r. w 

sprawie zorganizowania wspólnej obsługi 

jednostkom organizacyjnym gminy. 

10. w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

http://www.potegowo.pl/
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zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków na terenie Gminy 

Potęgowo. 

11. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości przez Gminę Potęgowo. 

12. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gminnych. 

13. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości przez Gminę Potęgowo. 

14. zmianie Nr XXVII/252/2020 Rady Gminy 

Potęgowo z dnia 25 listopada 2020 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych. 

15. w sprawie przekazania do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Potęgowo. 

16. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Słupskiego przez Gminę Potęgowo, 

polegającej na „Wykonaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w 

miejscowości Głuszyno. 

17. w sprawie uchwalenia „Zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Potęgowo”. 

18. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2021 rok. 

19. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 

2036. 

20. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/261/2020 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 18.12.2020r. w 

sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021. 

Na zakończenie sesji zostały zgłoszone wnioski przez 

radnych oraz przybyłych na sesję mieszkańców 

Rębowa.  

K. KOZIOŁ  

 

 

 

ZMIANA SKARBNIKA  

W URZĘDZIE GMINY POTĘGOWO  

30 czerwca pożegnaliśmy panią Skarbnik Gminy 

Potęgowo Ewę Walitów. Funkcję Skarbnika pełniła 

od 1 marca 2019 roku. 18 czerwca podczas sesji rady 

Gminy nastąpiło odwołanie jej z pełnionej funkcji. 

Pani Ewa podejmuje pracę w innym urzędzie. Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz z jego zastępcą 

Anną Boniecką oraz przewodniczącym Rady Gminy 

Potęgowo Waldemarem Zientarskim i jego zastępcą 

Andrzejem Mikołajczykiem, w obecności wszystkich 

pracowników, podziękowali pani Ewie za pracę na 

rzecz Gminy Potęgowo i jej budżetu, a także złożyli 

życzenia pomyślności w realizacji dalszych planów 

życiowych i zawodowych.  

 

Uchwałą Rady Gminy na stanowisko Skarbnika 

Gminy została powołana pani Dorota Majchrzak, 

która pracuje w Urzędzie od 22 stycznia 2020 roku, 

na stanowisku głównej księgowej Referatu Oświaty. 

Nowej pani Skarbnik życzymy owocnej pracy na 

rzecz rozwoju naszej Gminy. 

M. KOZAK 

NOWE TARYFY NA WODĘ I ŚCIEKI  

INFORMACJA W SPRAWIE NOWEJ TARYFY ZA 

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 

POTĘGOWO OBOWIĄZUJĄCEJ OD 17 CZERWCA 

2021 ROKU 

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak 

GD.RZT.70.184.225.2021/D.DW z dnia 

19.05.2021r., z dniem 17 czerwca 2021r. wejdzie w 

życie Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

http://www.potegowo.pl/
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zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 

Potęgowo obowiązująca na okres trzech lat.  

Treść taryfy dostępna jest na stronie Zakładu Usług 

Publicznych Z.B. w Potęgowie 

www.zuppotegowo.pl.  

 

 

Zestawienie cen i opłat za usługi zaopatrzenia  

w wodę i odbiór ścieków na terenie gminy 

Potęgowo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z zatwierdzoną Taryfą, ceny i stawki opłat 

skalkulowano odrębnie na pierwszy, drugi i trzeci 

rok obowiązywania Taryfy na podstawie 

planowanych kosztów usług wodociągowo-

kanalizacyjnych.  Ponadto w Taryfie ujęto opłaty 

podwyższone za  przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cena obowiązująca do 

dnia 16.06.2021r. 
Od 17.06.2021r.  do 

16.06.2022r. 
Od 17.06.2022r. 
do 16.06.2023r. 

Od 17.06.2023r. 
do 16.06.2024r. 

Cena  za 1 m3 wody 2,84 zł brutto 3,02 zł brutto 3,11 zł brutto 3,11 zł brutto 

Cena za 1 m3 ścieków 5,00 zł brutto 5,40 zł brutto 5,40 zł  brutto 5,40 zł brutto 

Opłata abonamentowa 
gospodarstwa domowe 

Cena obowiązująca do 
dnia 16.06.2021r. 

Od 17.06.2021r. do 
16.06.2022r. 

Od 17.06.2022r. 
do 16.06.2023r. 

Od 17.06.2023r. 
do 16.06.2024r. 

odbiorcy rozliczani na 
podstawie wskazań 

wodomierza 
3,46 zł brutto 3,18 zł brutto 3,38 zł brutto 3,26 zł brutto 

odbiorcy rozliczani wg 
przeciętnych norm zużycia 

wody 
3,21 zł brutto 2,72 zł brutto 2,94 zł brutto 2,86 zł brutto 

Opłata abonamentowa 
pozostali odbiorcy 

Cena obowiązująca do 
dnia 16.06.2021r. 

Od 17.06.2021r. do 
16.06.2022r. 

Od 17.06.2022r. 
do 16.06.2023r. 

Od 17.06.2023r. 
do 16.06.2024r. 

odbiorcy rozliczani na 
podstawie odczytu wskazań 

wodomierza 
4,51 zł brutto 3,79 zł brutto 4,05 zł brutto 3,86 zł brutto 

odbiorcy rozliczani według 
przeciętnych norm zużycia 

wody 
3,77 zł brutto 3,26 zł brutto 3,52 zł brutto 3,42 zł brutto 
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Stawki opłat za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych oraz 

mieszaniny ścieków przemysłowych z ściekami 

bytowymi do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dopuszczalna wartość średniodobowa dla ścieków 

odprowadzanych do oczyszczalni o RLM ≥ 5000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

L.p. Wskaźnik zanieczyszczeń jednostka 
Wartość 

dopuszczalna 

Stawka jednostkowa za przekroczenie 
warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych 

I Grupa 

1 BZT5   mgO2/l 700 1,64 zł/kg 

2 ChZT  mgO2/l 1400 1,72 zł/kg 

3 Zawiesina ogólna  mg/l 500 1,64 zł/kg 

4 Fosfor ogólny mg/l 15 1,66 zł/kg 

5 Azot ogólny mg/l 100 1,72 zł/kg 

II Grupa 

6 Odczyn pH 
- przekroczenie wskaźnika pH 
do 0,5 * 
- przekroczenie wskaźnika pH 
od 0,5 do 1,5 * 
- przekroczenie wskaźnika pH 
od 1,5 do 2,5 * 
- Przekroczenie wskaźnika pH 
o więcej niż 2,5  * 
* - przekroczenie wyższe od 
górnej lub niższe od dolnej 
wartości 

 6,5 – 9,5   
1,40 zł/m3 

 

3,50 zł/m3 

 

6,98 zł/m3 

 
13,53zł/m3 

 

III Grupa 

7 Rtęć (Hg) mg Hg/l 0,06 1220,94 

8 Kadm (Cd) mg Cd/l 0,4 1220,94 

9 OWO mg C/l 600 16,77 

10 Azot amonowy mg NNH4/l 100 / 200* 27,90 

11 Chlorki mg Cl/l 1000 5,17 

12 Siarczany mg SO4/l 500 5,17 

13 Azot azotynowy mg/l 0,2 27,90 

14 Ołów (Pb) mg Pb/l 1 915,37 

15 Nikiel (Ni) mh Ni/l 1 915,37 

16 Cynk (Zn) mg Zn/l 5 732,59 

15 Miedź (Cu) mg Cu/l 1 915,37 

16 Chrom (Cr+6) mg Cr/l 0,2 915,37 

17 Chrom ogólny  mg Cr/l 1 732,59 

18 Substancje ekstrahujące się 
eterem naftowym (tłuszcze) 

mg/l 100 488,36 

19 Węglowodory ropopochodne 
(substancje ropopochodne) 

mg/l 15 488,36 

 

http://www.potegowo.pl/
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STYPENDIUM WÓJTA GMINY 

POTĘGOWO 

Do dnia 15.07.2021r. w sekretariacie Urzędu Gminy 

można składać wnioski o przyznanie stypendium za 

wyniki w nauce, artystyczne i osiągnięcia sportowe. 

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły 

podstawowej klasy V-VIII, który spełni kryteria 

określone w uchwale 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 oraz uchwale nr 

XXVI/238/2020 Rady Gminy Potęgowo z dnia 

30.10.2020r.  

Wzór wniosku o przyznanie stypendium został 

określony w zarządzeniu nr 115/2021 Wójta Gminy 

Potęgowo z dnia 23.06.2021r. w sprawie powołania 

Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o 

przyznanie uczniom i absolwentom, Stypendium 

Wójta Gminy Potęgowo za rok szkolny 2020/2021 

oraz określenia regulaminu pracy Komisji i wzoru 

wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w 

nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia 

sportowe. 

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 

#DOBREWAKACJE – EDYCJA 2021 

#DobreWakacje 2021 to kontynuacja 

ubiegłorocznej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

W ramach przedsięwzięcia w mediach 

społecznościowych będą zamieszczane informacje 

o: 

• warsztatach i zajęciach edukacyjnych 

realizowanych on-line,  

• wydarzeniach sportowych, 

• przedsięwzięciach kulturalnych, 

• zasobach on-line muzeów i instytucji kultury, 

• pomysłach na rodzinne wycieczki i aktywne 

spędzanie wolnego czasu, 

• bezpieczeństwie podczas letniego 

wypoczynku. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 

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

nauka/dobrewakacje-2021--wracamy-z-akcja-mein 

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021  

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła 2 

lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzonego w maju br. – więcej informacji 

znajduje się na stronach 

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

nauka/wstepne-informacje-o-wynikach-egzaminu-

osmoklasisty-2021 oraz 

https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-

wynikach-egzaminu-osmoklasisty-w-2021-r/ 

A. SZARY 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI 

BUDYNKÓW  

Od 1 lipca 2021r. rusza Centralna Ewidencja 

Emisyjności Budynków. W związku z nowymi 

wytycznymi Głównego Urzędu Nadzoru 

Budowlanego od 01.07.2021 roku do obowiązków 

mieszkańców będzie należało złożenie deklaracji 

dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w 

budynkach mieszkalnych i pozostałych. 

 

Deklaracja zostanie udostępniona od 01.07.2021 

pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/ lub będzie 

można ją pobrać w Urzędzie Gminy w Potęgowie 

(pokój numer 27). Wypełnioną deklarację będzie 

można wysłać za pośrednictwem udostępnionego 

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
https://bip.potegowo.pl/a,22181,uchwaly-podjete-na-xxvi-sesji-rady-gminy-potegowo-30102020r.html
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dobrewakacje-2021--wracamy-z-akcja-mein
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dobrewakacje-2021--wracamy-z-akcja-mein
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wstepne-informacje-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-2021
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wstepne-informacje-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-2021
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wstepne-informacje-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-2021
https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-w-2021-r/
https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-w-2021-r/
https://zone.gunb.gov.pl/
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formularza, bądź dostarczyć w formie papierowej 

do Urzędu Gminy w Potęgowie. 

Właściciel/Zarządca budynku ma obowiązek złożyć 

deklarację w terminie:  

• 12 miesięcy w przypadku „starych” źródeł 

ciepła  

• 14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł 

ciepła 

W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie 

mogą zostać nałożone sankcje na mieszkańca (za 

brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna). 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 

internetowej: https://pomorskie.eu/polityka-

antysmogowa. 

Jednocześnie przypominamy o aktualnie 

prowadzonej na terenie Gminy Potęgowo 

inwentaryzacji źródeł ciepła oraz o konieczności 

wypełnienia oświadczenia. Na podstawie gminnej 

inwentaryzacji, dajemy naszym mieszkańcom 

możliwość skorzystania z dofinansowania wymiany 

źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Oświadczenie  

dotyczy źródła/źródeł ciepła znajdujących się w 

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na 

terenie naszej gminy. Obowiązek złożenia 

oświadczenia spoczywa na właścicielu lub zarządcy 

budynków, w których eksploatowane jest 

źródło/źródła ciepła. Druk oświadczenia do 

pobrania znajduje się na www.potegowo.pl, w 

siedzibie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 

76-230 Potęgowo, pok. nr 27. Wypełnione 

oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Gminy Potęgowo lub wysłać za pośrednictwem 

poczty na adres urzędu, bądź na adres e-mail: 

sekretariat@potegowo.pl. 

K. RAMULT 

DOFINANSOWANIA NA WYMIANĘ 

KOPCIUCHÓW  

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 

310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 

dnia 28 września 2020 roku kopciuchy musimy 

wymienić do września 2024 roku. Wymiana pieca 

jest sporym obciążeniem dla budżetu domowego, 

dlatego stworzony został gminny program 

dofinansowań na wymianę źródła ciepła dla naszych 

mieszkańców. 

Dotacja udzielana jest na wymianę źródła ciepła w 

wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych 

kosztów brutto, ale nie więcej niż 5 000 zł w 

przypadku kotłów gazowych, olejowych, 

elektrycznych i na paliwa stałe (ekogroszek, pelet) 5 

klasy oraz nie więcej niż 10 000 zł w przypadku 

węzła cieplnego i pompy ciepła. Jeśli istnieją 

możliwości techniczne podłączenia się do sieci 

ciepłowniczej, to dotacja udzielana jest jedynie na 

zakup węzła cieplnego. 

 

Nabór wniosków ruszył 15 kwietnia. Początkowo 

planowano przeznaczyć na ten cel  

70 000 zł. Pierwszego dnia wnioski złożyło 28 

mieszkańców, w związku z tym Pan Wójt 

zadecydował o zwiększeniu środków na 

dofinansowania, aby osoby które złożyły wnioski  

15 i 16 kwietnia mogły skorzystać z dotacji. Po 

rozpatrzeniu tych wniosków pozytywną odpowiedź 

otrzymały 23 osoby, a podpisane umowy wymagały 

zabezpieczenia 135 000 zł. Mieszkańcy, którzy 

poprawnie złożyli wnioski w terminie późniejszym 

zostali wpisani na listę rezerwową do czasu 

pozyskania dodatkowych środków. Na ostatniej 

Sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 czerwca 

podjęto uchwałę na mocy której zwiększono w 

budżecie gminnym środki na dotacje dla 

mieszkańców w kwocie 80 000 zł. Pozwoli to na 

podpisanie umów z kolejnymi 15 osobami.  

Program będzie kontynuowany w latach kolejnych. 

Tak duże zainteresowanie jest miłym zaskoczeniem 

i świadczy o tym, że jest bardzo potrzebny. To od nas 

zależy, jakim powietrzem oddychamy, więc nie 

warto czekać do ostatniej chwili z wymianą pieca, 

ponieważ oprócz poprawy jakości powietrza 

możemy poprawić nasz komfort życia, gdyż 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://pomorskie.eu/polityka-antysmogowa
https://pomorskie.eu/polityka-antysmogowa
http://www.potegowo.pl/
mailto:sekretariat@potegowo.pl
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ekologiczne źródła ciepła są tańsze w utrzymaniu i 

wydajniejsze niż stare kopciuchy.  

 M. BEREZOWSKA 

PUNKT INFORMACYJNO-

KONSULTACYJNY PROGRAMU 

PRIORYTETOWEGO  

„CZYSTE POWIETRZE”  

 

Mamy przyjemność poinformować, że w naszej 

Gminie został uruchomiony Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze”, który znajduje się w Urzędzie Gminy 

Potęgowo w pokoju nr 18 (I piętro) i jest czynny w: 

poniedziałki od 7:30 do 16:30 oraz czwartki od 7:30 

do 15:30 

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy 

Potęgowo, po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym  

z pracownikiem Urzędu w celu ustalenia terminu 

konsultacji. Podczas konsultacji można uzyskać m. 

in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące 

założenia konta w portalu beneficjenta oraz pomoc 

w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Oceną merytoryczną wniosku i wypłatą dotacji 

zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do tej pory 

mieszkańcy, którzy chcieli skorzystać z 

dofinansowań w ramach Programu Czyste 

Powietrze musieli składać wnioski do WFOŚiGW w 

Gdańsku. Dzięki zawartemu porozumieniu między 

Gminą Potęgowo a Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

wszystkich formalności można dokonać w Urzędzie 

Gminy. 

 O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE 

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, 

którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych 

substancji, które powstają na skutek ogrzewania 

domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w 

przestarzałych domowych kotłach. 

Dla kogo? 

Adresatami programu są: 

• właściciele lub współwłaściciele 

jednorodzinnego budynku mieszkalnego 

lub wydzielonego w budynku 

jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z 

wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Co obejmuje dofinansowanie? 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i 

nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na 

nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe 

normy tj.: 

• węzeł cieplny, 

• pompa ciepła, 

• kocioł gazowy kondensacyjny, 

• kocioł olejowy, 

• ogrzewanie elektryczne, 

• kocioł na paliwo stałe spełniający określone 

wymagania. 

Dofinansowanie można pozyskać również na 

przeprowadzenie niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku oraz montaż 

odnawialnych źródeł energii OZE. 

Dofinansowanie 

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą 

starać się o dofinansowanie w formie dotacji. 

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości 

dochodu wnioskodawcy. 

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Uwaga! Zmiany w programie Czyste Powietrze  

Tylko do końca 2021 roku możliwy będzie zakup i 

montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste 

Powietrze. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku 

dotacja na to źródło ciepła nie będzie udzielana. 

Dodatkowo, od 1 lipca 2021 roku planowane jest 

zwiększenie obecnych progów dochodowych 

uprawniających do podwyższonego poziomu 

dofinansowania. 

WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE 

Program Czyste Powietrze dopuszcza rozpoczęcie 

inwestycji do 6 miesięcy przed datą złożenia 

wniosku o dofinansowanie. Wszystkie osoby, które 

złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i 

zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 

roku otrzymają dotację na te wydatki (zostanie 

dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do 

programu). Należy też w tym terminie przedłożyć 

fakturę za kocioł. 

UWAGA! Warunki te nie dotyczą wniosków 

złożonych przed datą wejścia w życie zmian w 

programie (planowane od 1 lipca 2021). 

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można otrzymać 

dotacji na zakup kotła węglowego. Zmiany 

wprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi Komisji 

Europejskiej oraz zapisami Krajowego Planu 

Odbudowy oraz Polskiego Ładu. W wielu 

województwach, w tym w naszym regionie, 

obowiązują uchwały antysmogowe, które nakazują 

wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają 

możliwość stosowania paliwa stałego – węgla. 

WYŻSZE DOTACJE NA PELLET O PODWYŻSZONYM 

STANDARDZIE 

Od 1 lipca 2021 roku możliwe będzie ubieganie się 

o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o 

podwyższonym standardzie. Szczegóły znajdują się 

w załącznikach nr 2 i 2a do programu Czyste 

Powietrze. 

PODWYŻSZENIE PROGÓW DOCHODOWYCH 

(podwyższony poziom dofinansowania) 

Dla gospodarstw jednoosobowych próg 

dochodowy wzrośnie do 2 189 zł (o 229 zł więcej niż 

obecnie). 

Dla gospodarstw wieloosobowych próg 

dochodowy zostanie ustalony na poziomie 125% 

najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 564 zł (o 

164 zł więcej niż obecnie). 

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2021 roku. Ich 

cel to ujednolicenie progów dochodowych 

programów Czyste Powietrze i Stop Smog. Dzięki 

tym modyfikacjom więcej osób skorzysta z 

podwyższonego poziomu dofinansowania w 

Czystym Powietrzu, czyli do 37 000 zł dotacji.  

Do złożenia wniosku w programie Czyste 

Powietrze niezbędne są:  

• aktualny adres e-mailowy ( niezbędny do 

utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz 

do złożenia wniosku ) 

• PESEL  

• numer księgi wieczystej 

• numer działki 

• przybliżony rok powstania budynku  

• powierzchnia całkowita budynku/lokalu 

mieszkalnego w m2 

• wartość dochodu/rodzaj PIT 

• numer rachunku bankowego do wypłaty 

dofinansowania 

• w przypadku podwyższonego poziomu 

dofinansowania - zaświadczenie wskazujące 

przeciętny miesięczny dochód na jednego 

członka gospodarstwa domowego 

wnioskodawcy wydane przez GOPS 

• załącznik zawierający 

oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich 

współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na 

realizację przedsięwzięcia ujętego w 

niniejszym wniosku o dofinansowanie 

(jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty 

współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu 

zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli 

wnioskodawca posiada ustawową wspólność 

majątkową). 

• data wystawienia pierwszej faktury - jeżeli 

inwestycja została już rozpoczęta 

• w przypadku prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ 

tam widnieje taka informacja) 

• w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej, powierzchnia 

przeznaczona pod prowadzenie tej działalności 

• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na 

termomodernizację budynku liczba m2 

okien, drzwi, orynnowania, materiałów 

budowlanych wykorzystanych do 

np. ocieplenia ścian 

M. BEREZOWSKA 

SUSZA ROLNICZA 2021 

WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT SUSZOWYCH 

WYŁĄCZNIE PRZEZ APLIKACJĘ ! 

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w 2021r. 

producenci rolni mogą zgłaszać wnioski  

o oszacowanie szkód w uprawach rolnych (nie 

stanowiących środka trwałego) spowodowanych 

przez suszę poprzez aplikację publiczną, bez udziału 

komisji powołanych przez wojewodów właściwych 

ze względu na miejsce szkód. 

Wnioski suszowe mogą być składane wyłącznie 

poprzez aplikację, dostępną pod adresem: 

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ 

Korzystając z własnego Profilu Zaufanego, 

producent rolny określa za pomocą tej aplikacji 

zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w 

uprawach rolnych w swoim gospodarstwie. 

Wprowadzone przez producenta rolnego dane są 

automatycznie weryfikowane przez aplikację z 

danymi: 

• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w zakresie upraw rolnych 

zgłoszonych do wniosku o dopłaty 

bezpośrednie oraz danymi zawartymi w 

Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; 

• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 

w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy 

wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy 

Rolniczej. 

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie 

protokół oszacowania szkód powstałych  

w wyniku suszy, jeżeli szkody wyniosą powyżej 30% 

średniej rocznej produkcji rolnej  

w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat 

poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. 

Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na 

podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, 

pochodzących z Systemu Zbierania Danych 

Rachunkowych (FADN).  

Producent rolny będzie miał prawo do 

kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych 

uprawach w miarę ich obejmowania suszą 

wskazywaną przez System Monitoringu Suszy 

Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego 

zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem 

Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces 

generowania protokołu strat w gospodarstwie 

rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez 

Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych 

zgłoszeń. 

Pytania i odpowiedzi związane z obsługą aplikacji są 

dostępne pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-

oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-

uprawach-rolnych 

Drodzy rolnicy, należy na bieżąco śledzić stronę: 

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,221207

2/  

w celu weryfikacji, czy Państwa uprawy położone na 

terenie naszej gminy, są objęte suszą, gdyż raporty 

ulegają ciągłej aktualizacji. 

K. RAMULT 

SPECJALISTYCZNY DRON ROZPOCZYNA 

SŁUŻBĘ W POWIECIE SŁUPSKIM  

W dniu 15 czerwca br. na terenie Aeroklubu 

Słupskiego w Krępie Słupskiej odbył się pokaz drona 

DJI Matrice 300 RTK wyposażonego w rejestrator 

obrazu RGB, podczerwień i termowizję. 

Maksymalny zasięg drona wynosi 15 km, a długość 

lotu 55 minut, pułap, przy dobrej pogodzie, 5 tys. 

metrów. W pokazie na zaproszenie Starostwa 

Powiatowego w Słupsku uczestniczyli  

przedstawiciele służb i instytucji, w tym 

przedstawiciel Urzędu Gminy Potęgowo.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,2212072/
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,2212072/
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Dron zakupiły władze powiatu słupskiego ze 

środków „Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla 

jednostek samorządu terytorialnego” Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Urządzenie razem z 

pakietem szkoleniowym i zapleczem technicznym 

kosztowało ponad 170 tysięcy złotych. Pieniądze na 

ten cel udało się pozyskać ze środków 

zewnętrznych. Drona dostarczyło i zaprezentowało  

Centrum Badawczo Rozwojowe „Softblue” 

z Bydgoszczy.  

 

Urządzenie wykorzystywane będzie przy akcjach 

ratowniczych, działaniach prewencyjnych, 

poszukiwaniach nielegalnych wysypisk, w 

zagrożeniach takich jak powodzie, pożary, 

zagrożenia chemiczne na Bałtyku, oraz 

sprawdzeniach poziomu zanieczyszczenia 

powietrza. Starostwo Powiatowe w Słupsku 

aktualnie przeszkoliło sześciu operatorów, którzy 

będą wykorzystywać urządzenie zgodnie z 

potrzebami samorządu lub partnerów na rzecz 

mieszkańców naszego powiatu. 

M. MAZERSKI  
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