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STYPENDIA WÓJTA GMINY POTĘGOWO 

ZA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Stypendia Wójta Gminy Potęgowo są przyznawane 

po raz szósty t. j. od roku szkolnego 2015/2016.  

 

W roku 2021 przyznano 8 stypendiów za rok szkolny 

2020/2021 w łącznej wysokości 17 400,00 zł – 5 

stypendiów naukowych po 250,00 zł miesięcznie 

przez 10 miesięcy, 1 stypendium sportowe w 

wysokości 2 500,00 zł jednorazowo i 2 stypendia 

artystyczne w wysokości 1 200,00 zł jednorazowo. 

Mamy nadzieję, że przyznane stypendia przyczynią 

się do osiągania dalszych sukcesów i pozwolą 

jeszcze lepiej rozwijać liczne talenty, pasje i 

zainteresowania uczniów. Kandydatom, którym nie 

udało się spełnić w tym roku wymaganych 

kryteriów, życzymy dużo sukcesów w 

nadchodzącym roku szkolnym i zapraszamy do 

składania wniosków za rok. 

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 

1 września po długotrwałym okresie nauki zdalnej 

wszyscy uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć w 

szkołach. Nauka będzie prowadzona na zasadach 

sprzed pandemii, z zachowaniem określonego 

reżimu sanitarnego. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

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

rok-szkolny-20212022  

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

stacjonarna-w-szkolach-od-1-wrzesnia  

SZCZEPIENIA UCZNIÓW OD 12. ROKU 

ŻYCIA  

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z 

Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw 

materiałów informacyjnych dotyczących szczepień 

uczniów od 12. roku życia – więcej informacji 

znajduje się na stronie: 

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

nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--

materialy-informacyjne  

A. SZARY 

FESTYN TRADYCJI I SMAKÓW W GMINIE 

POTĘGOWO 

Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo, który 

odbył się 21 sierpnia 2021r. przy Centrum Promocji 

Produktu Lokalnego w  Karżnicy  został 

zrealizowany w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego 

Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.  

Celem projektu była organizacja festynu, który 

przyczyni się do promocji i kultury obszaru RLGD 

„Pojezierze Bytowskie” oraz wzmocnienia znaczenia 
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sektora rybnego poprzez propagowanie działań 

zmierzających do zwiększenia spożycia ryb. 

Mieszkańcy gmin należących do RLGD „Pojezierze 

Bytowskie” mogli poznać swoją kulturę i tradycję, 

wziąć udział w konkursach, dzięki czemu mogli się 

wzajemnie zapoznać i zintegrować oraz wymienić 

doświadczenia. Wydarzenie to, przyciągnęło sporą 

liczbę mieszkańców, turystów i przyjezdnych. 

Festyn rodzinny był znakomitą okazją do miłego 

spędzenia czasu. Obecnym na wydarzeniu sprzyjała 

słoneczna aura. 

W ramach organizacji festynu został 

przeprowadzony konkurs kulinarny  dla 

mieszkańców z obszaru RLGD „Pojezierze 

Bytowskie” pt. „Tradycyjna potrawa rybna z 

Twojego regionu” na najsmaczniejszą potrawę 

rybną. Na zwycięzców konkursu czekały atrakcyjne 

nagrody rzeczowe tj. robot kuchenny, frytkownica, 

blender. 

Jedną z głównych, a na pewno najbardziej 

smakowitych prezentacji, był pokaz kulinarny i 

warsztaty wykonane przez Panią Annę Witkowską  z 

Łupawy. Wszystkie przygotowane potrawy były 

serwowane zgromadzonej publiczności. 

Niewątpliwą atrakcją imprezy były warsztaty z 

zakresu dziedzictwa rybołówstwa, akwakultury i 

morskiego dziedzictwa kulturowego dla 

uczestników imprezy w tym m.in. zaplatanie sieci, 

inscenizacja legend morskich oraz animacje 

ruchowe dla dzieci przy muzyce związane z 

powyższą tematyką.  

Konkurs plastyczny, którego tematem były ryby, 

spotkał się ze sporym zainteresowaniem, bo 

wpłynęło na niego, aż 27 prac. Konkurs odbył się w 

dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV -VI. 

Komisja konkursowa w składzie: Barbara 

Krasnoborska, Natalia Myszk oraz Justyna Wasylko 

przyznały następujące nagrody: 

W kategorii kl. I-III 

• I miejsce Zofia Graczyk 

• II miejsce Dobromił Malek 

• III miejsce Natalia Ramult 

http://www.potegowo.pl/
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W kategorii kl. IV-VI 

• I miejsce Hania Ramult 

• II miejsce Julia Marchewka 

• III miejsce Zuzanna Majewska 

W konkursie kulinarnym, którego tematem były 

oczywiście dania z ryb, przysłano 6 zgłoszeń. 

Komisja konkursowa w składzie: Dawid Litwin, 

Waldemar Zientarski, Anna Boniecka oraz Anna 

Witkowska postanowiła, że w tym konkursie 

nagrody otrzymują: 

• I miejsce Wioletta Kotecka 

• II miejsce Izabela Polańska 

• III miejsce Katarzyna Stasiuk 

Na naszej scenie zaprezentowały się lokalne zespoły 

,,Wiśta wio" z Potęgowa oraz KGW Polanki z 

Karżnicy oraz grupy z Damnicy ,,Damniczanki" i 

„Kapela”. 

Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem miłej, 

ciepłej, wręcz rodzinnej atmosfery jaką udało się 

stworzyć oraz wystawców z produktami lokalnymi 

którzy skorzystali z naszego zaproszenia. Wierzymy, 

że kolejne tego typu przedsięwzięcia spotkają się z 

równie żywym zainteresowaniem zarówno 

wystawców jak również uczestników. 

Serdeczne podziękowania dla: pracowników Urzędu 

Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w 

Potęgowie, Kierownikowi CPPL w Karżnicy, KGW 

Polanki z Karżnicy, wystawcom, zespołom 

artystycznym, Pani Ani Witkowskiej za 

zorganizowanie strony kulinarnej. Firmie Pompalina 

za profesjonalne przeprowadzenie animacji i 

warsztatów dla dzieci i wszystkim uczestnikom 

naszej imprezy. 

Dziękujemy i zapraszamy do Karżnicy na kolejne 

wydarzenia tego typu. 

N. MYSZK 

XXXV SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 25 sierpnia 2021 r odbyła się XXXV  Sesja 

Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie, po 2-miesięcznej wakacyjnej 

przerwie. Wszystkich zebranych tradycyjnie 

przywitał Przewodniczący Rady Gminy Waldemar 

Zientarski. Po przyjęciu spraw formalnych Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił bardzo 

bogatą informację z działalności międzysesyjnej. 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

Gminy Potęgowo. 

2. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/333/2021 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 18 czerwca 2021r. w 

sprawie uchwalenia „Zasad wynajmowania lokali 

http://www.potegowo.pl/
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wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby 

gminy Potęgowo”. 

3. w sprawie uchwalenia „Zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Potęgowo”. 

 

4. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu 

pomocy finansowej na realizację zadania pn. 

”Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina 

Potęgowo)”. 

5. w sprawie  zmiany uchwały nr XXVIII/261/2020 

Rady Gminy Potęgowo w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 

Narkomanii na rok 2021. 

6. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz ustalenia  tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu 

i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Potęgowo. 

7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/313/2021 

Rady Gminy Potęgowo w sprawie przystąpienia do 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Potęgowo. 

8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

nieruchomości położonych w południowej części 

obrębu Głuszyno, w sąsiedztwie terenów 

kolejowych, w gminie Potęgowo. 

9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomości położonych w 

Chlewnicy i Żychlinie, w gminie Potęgowo. 

10. w sprawie ustalenia zasad udostępniania 

pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy 

Potęgowo. 

11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2021 rok. 

12. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021 – 2036. 

13. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Potęgowo. 

14. w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXXVIII/286/2012 w sprawie zmiany zasad 

korzystania i trybu udostępniania pomieszczeń w 

świetlicy strażackiej z zapleczem w remizie OSP 

Łupawa.  

Skutkiem jednej z podjętych uchwał jest nowy 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

dla nieruchomości położonych w południowej części 

obrębu Głuszyno, w sąsiedztwie terenów 

kolejowych, w gminie Potęgowo. Obszar ten jest 

objęty miejscowym planem z 2013 r. i jest on 

przeznaczony pod tereny rolnicze oraz lokalizację 

elektrowni wiatrowych. Na skutek uchwalenia 

nowego Planu teren ten wzbogaci się jeszcze o 

instalacje fotowoltaiczne.  
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Na sesji nastąpiły też dwa miłe akcenty związane z 

osiągnięciami młodzieży ze szkół gminnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski 

odczytał list Posła na Sejm RP Tomasza Zimocha z 

gratulacjami wygranej zespołu z Potęgowa w 

Pierwszym Turnieju o Puchar Wiosny w warcabach 

stupolowych. Najlepszymi graczami zostali: Janek 

Müller, Kacper Suder, Jakub Siniawski, Artur Nowak 

i Waldemar Zientarski. Pan Poseł przekazał też dla 

Wójta gminy Potęgowo Puchar za osiągnięcia 

drużyny.  

Podczas sesji nastąpiło też nagrodzenie 

najzdolniejszej młodzieży ze szkół w Potęgowie, 

Łupawie i Skórowie stypendiami Wójta Gminy  

Potęgowo. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin 

wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem 

Zientarskim wręczyli stypendia naukowe w 

wysokości 250 zł na miesiąc w następnym roku 

szkolnym, artystyczne w wysokości 1200 zł 

jednorazowo, sportowe w wysokości 2500 zł 

jednorazowo. Nagrodzenia uczniowie to: 

- stypendium naukowe: Michalina Boniecka, Natalia 

Hinca, Martyna Piołunkowska, Natalia Pokultinis, 

Bartosz Turski; 

- stypendia artystyczne: Julia Lipka, Monika 

Zawadzka; 

- stypendium sportowe: Laura Kogut. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Na koniec radni złożyli interpelacje.  

K. KOZIOŁ  

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W ŁUPAWIE  

W dniu 25 sierpnia 2021r. Rada Gminy Potęgowo 

wyraziła zgodę na współfinansowanie w 2022 roku 

z Powiatem Słupskim zadania pn. „Przebudowa 

przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 

1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” w drodze 

uchwały Nr XXXV/340/2021. Inwestycja 

realizowana będzie w ramach pozyskanego 

dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w 

Słupsku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 

zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Planowane do przebudowy przejście 

dla pieszych zlokalizowane jest przy Przedszkolu w 

Łupawie w ciągu drogi powiatowej.  

Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 76.500 

zł. Wkład z Programu to 61.200 zł (80% wartości 

inwestycji). Wkład Powiatu Słupskiego to 7.650 zł 

(10% wartości inwestycji). Wkład Gminy Potęgowo 

to 7.650 zł (10% wartości inwestycji). 

W ramach inwestycji planuje się wykonać:  

• budowę odcinka chodnika, 

• budowę oświetlenia drogowego w obrębie 

przejścia, 

• wykonanie oznakowania pionowego w postaci 

znaków D-6 na tle fluoroscencyjnym, 

• wykonanie oznakowania poziomego 

grubowarstwowego wraz z punktowymi 

elementami odblaskowymi, 

• wykonanie oznakowania aktywnego do 

automatycznego pomiaru i informowania o 

prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia, 

• zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń 

nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku. 

Szczegóły zadania określi projekt organizacji ruchu, 

ale na pewno będzie bezpieczniej. 

E. KONOPA 

FUNDUSZ  SOŁECKI NA ROK 2022  

Fundusz sołecki w gminie Potęgowo funkcjonuje od 

roku 2009, a o wyodrębnieniu w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz rozstrzyga Rada 

Gminy, podejmując stosowną uchwałę. 

Wójt w terminie  do 31 lipca roku poprzedzającego 

rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o 

wysokości przypadających danemu sołectwo 

środków. 

Środki niewykorzystane w roku budżetowym 

wygasają z upływem roku. 

Na rok 2022 wysokość środków przedstawia 

poniższe zestawienie: 

1. Chlewnica   12 520 

2. Czerwieniec   19 070 

3. Darżynko   13 911 

http://www.potegowo.pl/
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4. Darżyno   24 635 

5. Dąbrówno   27 127 

6. Głuszynko   24 229 

7. Głuszyno    27 301 

8. Grapice    27 243 

9. Grąbkowo    30 721 

10. Grąbkowo Kolonia   15 592 

11. Karżnica   20 519 

12. Łupawa   49 154 

13. Malczkowo   34 836 

14. Nieckowo   24 925 

15. Nowa Dąbrowa  16 230 

16. Nowe Skórowo  21 679 

17. Potęgowo   57 964 

18. Radosław   19 824 

19. Rębowo   17 563 

20. Runowo    19 708 

21. Rzechcino   29 910 

22. Skórowo   24 867 

23. Warcimino    14 665 

24. Warcimino   19 534 

25. Węgierskie   15 129 

26. Wieliszewo   21 505 

27. Żochowo   28 344 

28. Żychlin   17 795 

Razem 676 500 

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym 

środków z fundusz jest złożenie do wójta przez 

sołectwo wniosku ( do 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy 

wniosek). 

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie 

wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co 

najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

1. Ze środków funduszu sołeckiego mogą być 

finansowane: 

1) przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi 

gminy w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, służą 

poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne 

ze strategią rozwoju gminy, 

2) działania, związane z usuwaniem klęsk 

żywiołowych. 

2. W szczególności z funduszu sołeckiego mogą być 

realizowane przedsięwzięcia dotyczące: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, mostów i placów, w tym między 

innymi oświetlenia, 

3) utrzymania czystości i porządku, 

4) ochrony zdrowia; 

5) edukacji publicznej; 

6) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych 

instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami; 

7) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

8) targowisk i hal targowych; 

9) zieleni gminnej i zadrzewień; 

10) cmentarzy gminnych; 

11) porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia  

i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

12) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

13) wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych 

 i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej; 

14) promocji gminy; 

15) współpracy i działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

16) współpracy ze społecznościami lokalnymi 

i regionalnymi innych państw. 

http://www.potegowo.pl/
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3. Środki funduszu sołeckiego stanowią część 

budżetu gminy i wydatkowanie tych środków 

powinno być dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasad: 

    a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, 

    b) optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów, 

2) w sposób umożlwiający terminową realizację 

zadań, 

3) w wysokości i terminach wynikających  

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

ALEKSANDRA DOMAGAŁA  

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA 

WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA 

TERENIE GMINY POTĘGOWO  

W dniu 25 sierpnia 2021r. Rada Gminy Potęgowo 

podjęła uchwałę nr XXXV/349/2021 w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Potęgowo.  

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, gmina przed uchwaleniem Regulaminu ma 

obowiązek przesłać jego projekt do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu (Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej). W dniu 30 czerwca 

br. Dyrektor RZGW w Gdańsku wydał 

postanowienie, w którym stwierdził zgodność z 

przepisami prawa projektu Regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Potęgowo. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków jest aktem prawa miejscowego o 

szczególnym charakterze, reguluje bowiem 

obowiązki i prawa zarówno przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych jak i odbiorców 

usług. Podkreślić należy, że na terenie danej gminy 

może obowiązywać tylko jeden regulamin, bez 

względu na liczbę działających przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych. Jako akt prawa 

miejscowego, regulamin zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków podlega publikacji w 

dzienniku urzędowym województwa. Nowy 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Potęgowo wejdzie w 

życie po upływie dwóch tygodni od dnia 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

Zakres przedmiotowy regulaminu obejmuje 

określenie minimalnego poziomu usług 

świadczonych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, szczegółowe warunki 

zawierania umów z odbiorcami usług, sposób 

rozliczeń za dostarczone usługi, warunki 

przyłączenia do sieci, warunki określające 

możliwość dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych, sposób dokonywania odbioru 

wykonanego przyłącza, sposób postępowania w 

przypadku niedotrzymania ciągłości usług i 

odpowiednich parametrów dostarczanych mediów, 

standardy obsługi odbiorców, w tym sposoby 

załatwiania reklamacji oraz warunki dostarczania 

wody na cele przeciwpożarowe.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

SKRÓCONE GODZINY PRACY KASY W UG  

W okresie od  8  do 30 września 2021r. godziny 

otwarcia kasy znajdującej się  w Urzędzie Gminy 

Potęgowo  ulegają zmianie. 

Kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku  w 

godzinach od 7:30 do 12:00 

Powyższa sytuacja spowodowana jest 

nieobecnością   w tym okresie pracownika 

zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi kasy.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

D. MAJCHRZAK 

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

