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W numerze: 

➢ Milion złotych dla Gminy Potęgowo za 

szczepienia 

➢ Szkoły otrzymały środki na doposażenie oraz 

wycieczki krajoznawcze. 

➢ XXXIX  Sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Zakończona przebudowa drogi w Nowej 

Dąbrowie 

➢ Zakończona budowa wiaty w miejscowości 

Węgierskie 

➢ Rozliczenia rzeczywiste w usługach 

wodociągowo-kanalizacyjnych 

➢ Zmiany w obsłudze rejestru CEIDG i nowe 

wzory formularzy 

➢ Polski Ład: Karta podatkowa tylko dla tych, 

którzy już wcześniej ją wybrali 

➢ NOWE KRAJOWE CENTRUM 

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

 

MILION ZŁOTYCH DLA GMINY 

POTĘGOWO ZA SZCZEPIENIA  

Gmina Potęgowo, wśród samorządów powiatu 

słupskiego, odnotowała największy przyrost osób w 

pełni zaszczepionych w okresie od sierpnia do 

października. W ramach rządowego konkursu 

„Rosnąca Odporność”, za to osiągnięcie do budżetu 

gminy trafi dodatkowy milion złotych. 

Na początku sierpnia, wśród mieszkańców gminy 

Potęgowo w pełni zaszczepione były 2302 osoby. W 

Październiku liczba ta przekroczyła 3000 – to wzrost 

o niemal 10 p.p. i najwyższy wynik w powiecie 

słupskim. Obecnie w pełni zaszczepionych jest 

45,2% mieszkańców. 

Gmina stale prowadzi działania promujące 

profilaktykę w związku z epidemią koronawirusa 

oraz zachęca do szczepień. Mieszkańcy mogą 

korzystać z dwóch punktów szczepień - w 

Potęgowie oraz w Łupawie, okazją do zaszczepienia 

były także wydarzenia plenerowe. Osoby, które 

mają problemy z dotarciem na szczepienie, dzięki 

wsparciu Urzędu Gminy, mogą liczyć na bezpłatny 

transport. 

- Bardzo cieszy mnie świadoma postawa naszych 

mieszkańców, a nagroda jest dodatkową 

motywacją, aby wspólnie dbać o nasze 

bezpieczeństwo. Ogromną pracę wykonał personel 

medyczny, za to im dziękuję. Nie ustajemy w 

wysiłkach, sporo osób mieszkających na naszym 

terenie wciąż ze szczepień nie skorzystało, dlatego 

będziemy ich do tego zachęcać – mówi Dawid 

Litwin, wójt Gminy Potęgowo. 

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które 

osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia 

swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 

października 2021 r. W każdym powiecie gminy 

mogły zdobyć atrakcyjne nagrody - za 1. miejsce: 1 

mln zł,  za 2. miejsce: 500 tys. zł, za 3. miejsce: 250 

tys. zł. Organizatorem jest Pełnomocnik  Rządu  do  

spraw  narodowego  programu  szczepień 

ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Nagrody są finansowane ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Oznacza to, że 

otrzymane pieniądze gminy muszą przeznaczyć na 

cel związany z przeciwdziałaniem epidemii 

koronawirusa. Mogą być to wszelkie działania 

związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu  się wirusa, profilaktyką oraz 

zwalczaniem skutków, w tym społeczno-

gospodarczych COVID-19. 

SZKOŁY OTRZYMAŁY ŚRODKI NA 

DOPOSAŻENIE ORAZ WYCIECZKI 

KRAJOZNAWCZE. 

Szkoły podstawowe otrzymały środki w łącznej 

wysokości 216 696,00 zł. ( w tym z  Rządowego 

Program Laboratoria Przyszłości w kwocie 191 000 

zł oraz z programu MEiN -Poznaj Polskę w kwocie 

26 000 zł 

Za pozyskane środki finansowe  w ramach programu 

Laboratoria Przyszłosci szkoły już w tym roku 

zakupią nowe urządzenia technologiczne oraz 

pomoce naukowe potrzebne w kształtowaniu i 

rozwijaniu zdolności uczniom tj. wirtualne 

laboratoria,  drukarki 3D, wizualizery, aparaty 

fotograficzne, oświetlenie do realizacji nagrań, 
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laptopy, stoły warsztatowe, stacje pogodowe, 

zestawy do programowania. 

Ponadto uczniowie  naszych szkół (klasy I-III  oraz IV-

VIII) w ramach programu Poznaj Polskę 

odwiedzą  ciekawe miejsca m.in. Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu; Centrum 

Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”; Dom 

Mikołaja Kopernika w Toruniu; Muzeum 

Toruńskiego Piernika w Toruniu; Europejskie 

Centrum Solidarności; Muzeum II Wojny Światowej, 

Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny, 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum 

Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Wkład 

własny  (20%) będzie  pochodził  z wpłat rodziców 

dzieci uczestniczących w wycieczkach .Pierwsze 

wycieczki planowane są na 03.12.2021r. 

A. SZARY 

XXXIX  SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 25 listopada 2021 r. odbyła się XXXIX  Sesja 

Rady Gminy Potęgowo. Sesję otworzył 

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar 

Zientarski. Po przyjęciu spraw porządkowych Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił 

informację z działalności międzysesyjnej. 

Przedstawiona też została informacja o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty uczniów Szkół w Łupawie, 

Potęgowie i Skórowie w roku szkolnym 2020/2021. 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/371/2021 w 

sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości w 2022 roku oraz zwolnień od tego 

podatku. 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Potęgowo. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Potęgowo. 

4) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu 

Współpracy Gminy potęgowo z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 

2022 rok”. 

5) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 

dla radnych Rady Gminy Potęgowo. 

6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Potęgowo. 

7) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 

2021 rok. 

8) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021 – 2036. 

 

Na sesji podjęto uchwały o podwyższeniu 

wynagrodzenia Wójta oraz diet radnych, co jest 

odpowiedzią na obowiązujące od 1 listopada 2021 

r. przepisy.  

Na zakończenie obrad zgłoszono wnioski.  

K. KOZIOŁ  

ZAKOŃCZONA PRZEBUDOWA DROGI W 

NOWEJ DĄBROWIE  

 

W dniu 4 listopada dokonano odbioru zadania: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa 

Dąbrowa. Przebudowano dwa odcinki o łącznej 

długości 1030 mb. 

W ramach inwestycji zrealizowano dwa zadania: 

Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. nr 160/1; 158/1; 

159/1; obręb Nowa Dąbrowa, tj. połączenie 

miejscowości z drogą wojewódzką  nr 211 o długości 

899,57 mb. Droga posiadała nawierzchnię 

http://www.potegowo.pl/
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utwardzoną  

z kruszywa naturalnego.  

Wykonano drogę o szerokości zmiennej od 4,0 do 

5,0 m, w tym jezdnia o szerokości 3,0 i 4,0 m,  po 

obu stronach pobocza utwardzone z kruszywa 

łamanego naturalnego.   

Nawierzchnia drogi składa się będzie z 

następujących warstw:  

• 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 

12 cm- z klasy betonu C35/40, zbrojone 

podwójnie 

• 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 

mm   

• 10 cm – warstwa osączająca z piasku 

Zadanie II - Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. nr 157; obręb 

Nowa Dąbrowa, tj. droga o długości 130 mb; dz. nr 

157; obręb Nowa Dąbrowa. Droga posiadała 

również nawierzchnię utwardzoną z kruszywa 

naturalnego .  

 

Zakres robót objął wymianę starej nawierzchni 

utwardzonej z kruszywa na odcinku A-B na nową 

nawierzchnię z płyt betonowych typu YOMB o 

wymiarach 100 x 75cm i grubości 12 cm.  

Nawierzchnia drogi składa się z następujących 

warstw:  

• 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 

12 cm- z klasy betonu C35/40, zbrojone 

podwójnie 

• 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 

mm   

• 10 cm – warstwa osączająca z piasku. 

Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana 

przez Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina w 

dniu 26 lipca 2021r. Wykonawcą robót było 

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne Sp. z o.o. z 

Redy. Wartość robót wyniosła 589.007,64 zł.  

 Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełnił 

inspektor Juliusz Bernat. Koszt usługi wyniósł 

9.000,00 zł. Autorem dokumentacji projektowej jest 

również Juliusz Bernat, koszt dokumentacji wyniósł 

19.803,00 zł.  

Na realizację zadania nr 1 Zamawiający otrzymał 

dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych dla jednostek samorządu 

terytorialnego.   

Przebudowa drogi była wyczekiwana przez 

mieszkańców i z nimi konsultowana na przełomie lat 

2018/2019, kiedy powstawały projekty.  

ZAKOŃCZONA BUDOWA WIATY W 

MIEJSCOWOŚCI WĘGIERSKIE  

W dniu 28.10.2021r. dokonano końcowego odbioru 

zadania pn.:   Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w 

miejscowości Węgierskie. 

Wykonawcą prac była firma pana Adama Siwy 

USŁUGI STOLARSKIE, prowadzącego tartak w 

miejscowości Malczkowo, na podstawie umowy z 

dnia 22.07.2021. Koszt prac wyniósł 49.938,00 zł.  

  

Wykonano następujący zakres:  

- budowa wiaty widowiskowej wraz z zestawem 

solarnym i 4 halogenami LED; 

- zakup, dostawa i montaż 2 ławek drewnianych z 

oparciem o długości min. 150cm 

- montaż grilla murowanego- ruszt ze stali 

nierdzewnej; 

http://www.potegowo.pl/
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- nasadzenie 4 dębów szypułkowych 

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o 

wymiarach 100x 70 cm. 

 

Nadzór inwestorski sprawował inspektor Juliusz 

Bernat ze Słupska, koszt usługi wyniósł 1.000,00 zł.  

Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania 

zadań własnych gminy w zakresie małych 

projektów lokalnych pn. „Aktywne Sołectwo 

Pomorskie 2021”. Wartość dofinansowania 

10.000,00 zł.  

M.MACHNIKOWSKA 

ROZLICZENIA RZECZYWISTE W 

USŁUGACH WODOCIĄGOWO-

KANALIZACYJNYCH 

Informujemy, że od dnia 01.02.2022r. Zakład Usług 

Publicznych Z.B. w Potęgowie wprowadza zmiany w 

rozliczaniu usługi dostawy wody i odbioru ścieków. 

Dotychczasowy system rozliczeń zaliczkowych 

przekształcony zostanie w system rozliczeń 

rzeczywistych.  

W obowiązującym systemie pracownicy Zakładu 

dokonywali odczytu wodomierza  

na koniec każdego kwartału. Odczytany stan 

wodomierza pozwalał rozliczyć wcześniejsze zaliczki 

i stanowił podstawę do wyliczenia średnich zużyć na 

kolejny kwartał.  

Najbliższy odczyt wodomierza na koniec miesiąca 

grudnia br. posłuży do rozliczenia zaliczki oraz 

wyliczenia zużycia na miesiąc styczeń 2022r.  

Począwszy od miesiąca stycznia 2022r. każdy 

Odbiorca rozliczany na podstawie odczytu 

wodomierza (z wyjątkiem Odbiorców, których 

nieruchomości opomiarowane są za pomocą 

wodomierzy z odczytem radiowym), powinien 

podawać  stan wodomierza na koniec miesiąca, 

najpóźniej do drugiego dnia kolejnego miesiąca. 

Pozwoli to na rozliczenie rzeczywistego zużycia 

mediów, bez konieczności naliczania zaliczek. Na 

podstawie przekazanej informacji wystawiona 

zostanie faktura i dostarczona Odbiorcy w formie 

papierowej lub elektronicznej. W przypadku gdy 

Odbiorca usług nie poda stanu wodomierza, system 

automatycznie naliczy średnie zużycie.  

Weryfikacja (fizyczny odczyt) prawidłowości 

podawanych stanów wodomierza przeprowadzana 

będzie przez pracownika Zakładu dwa razy w roku.  

Podawanie informacji o aktualnym stanie 

wodomierza możliwe będzie telefonicznie, drogą 

elektroniczną (e-mail), osobiście oraz za pomocą 

platformy internetowej eBOK.  

Odbiorcy usług którzy wyrażą chęć korzystania z 

eBOK-a, otrzymają na podany przez siebie adres e-

mail login i hasło początkowe.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

ZMIANY W OBSŁUDZE REJESTRU CEIDG I 

NOWE WZORY FORMULARZY 

Od dnia 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i 

Technologii wprowadza zmiany w obsłudze rejestru 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. Zmiany wiążą się również z publikacją 

nowych wzorów formularzy CEIDG. 

Co się zmieni? 

1. Sposób obsługi przedsiębiorców w CEIDG, 

2. Przeniesienie usług elektronicznych dla 

przedsiębiorców, tj. usługi założenia 

działalności gospodarczej, zmiany danych, 

zawieszenia, wznowienia i zamknięcia 

działalności gospodarczej ze strony 

ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl, 

http://www.potegowo.pl/
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3. Wprowadzenie nowych wzorów 

formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń: 

4.  Wszelkie informacje są dostępne na 

stronie Akademia.biznes.gov.pl  zakładka  

 

Integracja serwisów CEIDG i Biznes.gov.pl jest 

jednym z efektów projektu UE pt.: „Konto 

przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym 

miejscu”, którego celem jest uproszczenie 

formalności podczas zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej w Polsce. Jego celem jest 

ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych 

informacji i e-usług, bez potrzeby rejestracji w kilku 

serwisach. 

Już dziś przedsiębiorca, który posiada lub założy 

konto na Biznes.gov.pl, może w nim sprawdzić swój 

wpis do rejestru CEIDG i dokonać zmian we wpisie 

bez potrzeby odwiedzania rejestru ceidg.gov.pl. 

Dzięki tej zmianie przedsiębiorca zyska jedno Konto 

do sprawdzania powiadomień, statusów i historii 

realizowanych przez siebie spraw urzędowych, 

również tych, które dotyczą rejestru CEIDG. 

POLSKI ŁAD: KARTA PODATKOWA TYLKO 

DLA TYCH, KTÓRZY JUŻ WCZEŚNIEJ JĄ 

WYBRALI  

Od 2022 roku prawo do karty podatkowej będą 

mieli tylko ci, którzy rozliczali się w ten sposób na 

dzień 31 grudnia 2021 r.  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 

innych ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada, 

że od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości 

złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w 

formie karty podatkowej. Dlatego też w 

zmienionym formularzu CEIDG-1, który będzie 

obowiązywał od 13 grudnia 2021 r., w punkcie 15 

usunięto możliwość wyboru karty podatkowej, jako 

formy opodatkowania. 

Jednocześnie należy zauważyć, że: 

- karta podatkowa jest wygaszana, ale pozostanie 

dla przedsiębiorców, którzy nie zrezygnowali z 

opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 

2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej 

formie po tym dniu; 

- do czasu ostatniego przedsiębiorcy 

opodatkowanego w formie karty podatkowej 

pozostanie informacja o zmianach we wniosku o 

zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji 

prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS); 

- w przypadku pozostałych przedsiębiorców karta 

podatkowa nie będzie miała już zastosowania, tym 

samym nie będzie już PIT-16/PIT-16S. 

 

Przedsiębiorca, który do końca roku chcieliby 

wybrać Kartę podatkową jako formę 

opodatkowania, musi zgłosić się do urzędu 

skarbowego. 

NOWE KRAJOWE CENTRUM 

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM  

W dniu 18 listopada 2021 r. po pracach sejmowych 

do Senatu przekazany został projekt ustawy o 

zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustawy . Projekt ten przewiduje 

połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do 

Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w nowy 

podmiot – Krajowe Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom. 

Zgodnie z tym projektem, gminy zobowiązane będą 

do przyjęcia jednego wspólnego gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (w 

miejsce przyjmowanych dotychczas programów 

odrębnych). Elementem tego programu będą 

również zadania związane z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom behawioralnym. 

Co ma się zmienić?  

Według rządu nowe Centrum, które ma powstać z 

połączenia dwóch agencji, zapewni 

"skoncentrowanie realizacji zadań dotyczących 

zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i 

rozwiązywania problemów związanych z 

uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej, 

podległej ministrowi zdrowia". 

Rząd podkreśla, że Krajowe Biuro i PARPA mają te 

same obszary działań - to profilaktyka, 

problematyka leczenia uzależnień, edukacja 

publiczna oraz wspieranie samorządów w realizacji 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://akademia.biznes.gov.pl/
http://ceidg.gov.pl/


S t r o n a  | 6 

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

 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii.  

Ale są też różnice - chodzi o różne substancje - 

alkohol i szeroko pojęte narkotyki.  

Mimo połączenia instytucji, mają ich działanie 

regulować nadal odrębne przepisy np. w zakresie 

związanym z reklamą napojów alkoholowych. 

Dotychczasowa Rada do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii zostanie zastąpiona Radą do spraw 

Przeciwdziałania Uzależnieniom. Będzie działała 

przy Prezesie Rady Ministrów, jako organ 

koordynacyjno-doradczy w sprawach dotyczących 

uzależnień. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 

2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które 

wejdą w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. 

ANNA MOCZULSKA 
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