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➢ Koncert Charytatywny dla Huberta 

➢ Organizacje pozarządowe zakończyły realizacje 
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➢ Spotkanie członków Porozumienia 

Międzygminnego 

➢ XLII sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Co nowego w planowaniu przestrzennym? 

➢ Wysokość stawek PODATKU OD 

NIERUCHOMOŚCI  obowiązujących w 2022 

roku 

➢ Opomiarowanie zużycia wody  w świetle 

przepisów prawa 

➢ Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków 

o dodatek osłonowy 

➢ Centrum Wsparcia Dla Osób Dorosłych w 

Stanie Kryzysu Psychicznego 

➢ Zmiany - świadczenia 500 plus i RKO od 1 

stycznia 2022 w ZUS 

➢ Oświadczenia o wartości sprzedaży i opłaty za 

korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

➢ Chcesz potwierdzić u nas profil zaufany? 

➢ Ferie zimowe 

➢ Realne wsparcie dla dzieci i młodzieży – 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 

Dziecka 800 12 12 12 

➢ Transport DOOR-TO-DOOR 

 

REKORDOWA ZBIÓRKA DLA WOŚP  

W GMINIE POTĘGOWO  

Za nami 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy! Dzięki Wam, jak co roku, była 

niesamowita moc! W tym roku graliśmy dla 

zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki 

i leczenia wzroku u dzieci. 

Jak co roku dzięki wielkiemu zaangażowaniu 

wolontariuszy i wsparciu sponsorów po raz kolejny 

pobiliśmy rekord. Razem udało nam się zebrać dla 

Fundacji 85.000 zł.  

 

Sukces możliwy był dzięki pracy 45 wolontariuszy 

zbierających pieniądze do specjalnie 

przygotowanych puszek na ulicach naszych wiosek, 

ekipie pracującej w Sztabie WOŚP, który mieścił się 

w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie, dzięki 

szczodrości sponsorów, darczyńców, uczestników 

aukcji, wszystkich życzliwych osób, które wsparły 

tegoroczną zbiórkę. Tegoroczną imprezę 

poprowadziły panie: Joanna Basiak, Izabela 

Zielińska i Izabela Marchewka.  

 

Było wiele atrakcji, zakończonych o godz. 2000 

laserowym pokazem "Światełka do nieba". Występy 

solistów i zespołów działających przy GOK oraz 

licytacje przeplatały się przez cały czas trwania 

imprezy. Orkiestrowe granie rozpoczęła Julia 

Marchewka, która m.in. wykonała hejnał WOŚP. Na 

scenie GOK zaprezentowały się zespoły taneczne i 

muzyczne działające przy GOK: grupy taneczne 

przygotowane przez panią Julię Świątek, zespół 

"Mleczaki" i zaprzyjaźnione "Dzwoneczki" ze Szkoły 

Podstawowej w Potęgowie, przygotowane przez 

panią Barbarę Krasnoborską, solistki:  Julia 
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Gołębiewska, Łucja Jurek, Marcelina Placha, Milena 

Wesołowska, Patrycja Boetcher, Agata Lipka, 

Natalia Woźniakowska, Maja Łoś przygotowane 

przez pana Daniela Spoczyńskiego, zespół Wiśta 

Wio! pod kierunkiem pani Izabeli Zielińskiej, oraz 

zespół "Dancing Band". Podczas finału WOŚP 

wystąpili także: Nikola Kędra, Inka Malek i Maja 

Konopa  przygotowane przez panią Zuzannę Malek  

oraz pani Sylwia Krymska. 

Rekordy padały podczas tegorocznego finał nie 

tylko w Warszawie.  W naszym Sztabie najdrożej 

udało się wylicytować m.in. zabawkę traktor, talon 

na usługę stolarską oraz na węgiel, ogromnym 

zainteresowaniem cieszyły się także orkiestrowe 

koszulki, talony, słodkie wypieki oraz gadżety 

podarowane przez sponsorów.  

Równocześnie, nad bezpieczeństwem wszystkich 

przybyłych czuwali Strażacy z OSP w Potęgowie, 

natomiast Pani Krystyna Wielgus wykonywała 

badania ciśnienia tętniczego oraz pomiar poziomu 

cukru we krwi. Przez cały dzień działał także 

orkiestrowy sklepik, który oferował m.in. gorące 

przekąski, słodycze, kawę, herbatę i pyszne ciasto. 

Dochód ze sklepiku  także wsparł orkiestrowe 

granie. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom 

zbierającym na terenie całej Gminy Potęgowo, 

wszystkim sponsorom, dzięki którym mogliśmy 

zorganizować tegoroczny finał, ofiarodawcom 

wrzucającym datki do puszek oraz biorącym udział 

w licytacjach, zespołom, solistom występującym 

podczas tegorocznego finału, dzieciom, młodzieży i 

dorosłym oraz instruktorom, opiekunom i 

nauczycielom, dzięki którym wszyscy uczestnicy 

tegorocznej zbiórki mieli możliwość obejrzeć 

przepiękne występny. Za umożliwienie zbadania 

ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi 

dziękujemy doktorowi Cezaremu Zielewskiemu oraz 

Pani Krystynie Wielgus - za wykonywanie tych 

badań. Za organizację marszu  i promocję zbiórki 

kroków dla WOŚP serdeczne podziękowania dla 

Potęgi Nordica.  Serdecznie dziękujemy akustykom-  

Panom Piotrowi Pędzichowi, Władysławowi 

Kozłowskiemu i Maciejowi Basiakowi; za pracę w 

sklepiku i na zapleczu: Pani Elżbiecie Kędra, Pani 

Romie Szybut, Pani Emilii Damaszk, Panu Piotrowi 

Mazurkiewiczowi, Panu Kamilowi Szadzińskiemu, 

Krzysztofowi Marchewce. Serdeczne 

podziękowania za współprowadzenie dzisiejszej 

imprezy Pani Izabeli Zielińskiej i Izabeli Marchewce, 

pomagającym: Justynie Wasylko, Karolinie 

Czerwińskiej, Beacie Lemek, Natalii Matusiak oraz 

Julii. Finałowe podsumowanie puszek możliwe było 

dzięki: Paniom Elżbiecie Szczepańskiej, Barbarze 

Tutak, Anecie Słomińskiej, rodzinie Pradlików - 

Agnieszce, Aleksandrze i Robertowi, którzy 

wytrwale, do późnych godzin nocnych liczyli 

zebrane pieniądze. Dziękujemy im za ciężką pracę.  

Za zaangażowanie w tegoroczny finał serdecznie 

dziękujemy dzieciom, rodzicom i  opiekunom z 

Przedszkola w Potęgowie oraz uczniom i 

nauczycielom Szkół Podstawowych w Naszej 

Gminie. Szczególne gorące podziękowania 

składamy uczestnikom koła teatralnego, 

przedstawicielom wolontariatu, dzieciom z klasy IIIA 

oraz nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w 

Łupawie, Paniom: Beacie Szadzińskiej, Ewie 

Pietrykowskiej i Zofii Batyckiej-Tetłak, którzy wzięli 

udział w nagraniu - zaproszeniu na FINAŁ WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY oraz panu 

Piotrowi Szadzińskiemu, za realizację filmu. 

W tegoroczne orkiestrowe granie na ulicach naszych 

miejscowości zaangażowali się wolontariusze: 

Inka Malek, Jagoda Lubasińska, Hanna Ramult, 

Hubert Lenard, Filip Roman, Olaf Treder, Natalia 

Pokultinis, Angelika Ryngwelska, Sandra 

Gorzkowska, Maja Wasilewska, Szymon 

Zaborowski,  Patrycja Boetcher, Wiktoria 

Kozłowska, Maria Treder, Franciszek Wasylko, 

Mikołaj Litwin, Piotr Dwornicki, Julia Marchewka, 

Julia Gołębiewska, Kordian Josicz, Wiktoria Celban, 

Weronika Szybut, Joanna Basiak, Maksymilian 

Klimczyk, Michał Müller, Jan Müller, Nadia Małecka, 

Anna Puchacz, Zofia Szóstakiewicz, Monika 

Zawadzka, Natalia Ramult, Igor Żłóciński, Eliza 
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Stefańska, Aleksander Mikołajczyk, Julia Celban, 

Zuzanna Nowicka, Martyna Słomińska, Milena 

Szybut, Magdalena Tutak, Kaja Wyrostkiewicz, 

Emilia Kitowska, Aleksandra Socha, Maja Konopa, 

Kinga Sobierańska, Wiktoria Szycko. 

Tegoroczne orkiestrowe granie wsparli sponsorzy 

pieniężni: 

• Piekarnia "Nowicki" z Godętowa pan Rafał 

Nowicki, 

• Skład Nowicki pan Paweł Nowicki 

• Firma E-poNET pan Robert Huras 

• Usługi Remontowo-Budowlane Mieczysław 

Szulga 

• firma rodzinna pan Zenon 

Mikołajczyk&Synowie 

• AgroEast Europe w Łupawie 

• firma Mikołajczyk&Wielgus Transport Spedycja 

• Biuro Obsługi Budownictwa pan Jarosław 

Celban 

• firma U1 w Potęgowie pan Łukasz Ulaszek 

• Gospodarstwo Rolne pan Michał Mikołajczyk 

• Gospodarstwo Rolne  pan Błażej Piotrowski 

• firma OKTAN Brzeski - Grzenkowicz sp. z o.o. 

• pan Jerzy Olszewski 

• Gospodarstwo Rolne pan Ryszard Mikołajczyk  

• Gospodarstwo Rolne "Agro Farm" pan 

Grzegorz Zieliński 

• firma Alufenotherm Sp. z o.o. w Malczkowie 

• firma Polski Ziemniak pan Piotr Górski 

oraz sponsorzy rzeczowi: 

• Pani Agnieszka Nowicka,  

• Pani Anna Dwornicka, 

• Państwo Agata i  Artur Gwóźdź,  

• Pani Małgorzata Różańska,  

• Pani Jadwiga Jaworska, 

• Państwo  Paweł Kostecki i Agnieszka 

Sokołowska,  

• Pani Agnieszka Klawikowska,  

• "Stacja Bella"- Pani Roma Szybut,  

• Pani Grażyna Paryż, 

• Pani Natalia Lemieszek,  

• Firma Agro Sieć,  

• Pani Halina Brasewicz,  

• Państwo Monika i Adam Klimczyk z synami 

Maksymilianem i Miłoszem,  

• Państwo Joanna i Michał Pietrzyk,  

• Pani Marlena Socha,  

• Pani Joanna Celban, Julia i Szymon Celban,  

• Wiktoria Kozłowska,  

• Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie,  

• Pani Teresa Wiśniewska,  

• Państwo Natalia Podlewska i Robert Furmaniak,  

• Wiktoria Szycko,  

• Pan Mariusz Wyrostkiewicz, 

• Państwo Sylwia i Mirosław Ulenberg Firma 

"Ulenberg" ,  

• Skład Węgla Marta Damaszk- Państwo Marta i 

Mateusz Damaszk,  

• Pani Małgorzata Muller,  

• "Kominiarze" firma Reno Komin ze Słupska 

• Pani Paulina Polut Mobilny fryzjer 

• "Firanki u Danki" Państwo Danuta i Bogdan 

Brylowscy,  

• Pani Natalia Piepka,  

• Pani Bożena Gwóźdź "Bar Bożenka" w 

Potęgowie, 

• pani Krystyna Kostecka,  

• Pani Anna Saganowska,  

• Pani Michalina Litwin,   

• Pani Zofia Szóstakiewicz 

• Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Potęgowie, 

• Salon Fryzjerski „Atelier” Joanna Leśniak w 

Potęgowie,  

• Zakład Fryzjerski Katarzyna Maszota w 

Potęgowie,  

• Stolarz Meblowy Pan Mariusz Wasilewski z 

Grąbkowa,  

• "Zajazd Leśny Staw" Pan Marcin Jabłoński,  

• firma Alufenotherm Sp. z o.o. w Malczkowie, 

• Państwo Ewa i Adam Malinowscy, 

• "Restauracja pod Wiatrakami" pani Anna 

Podpora 

• Państwo Beata i Piotr Lemek,  

• firma POLCAR w Potęgowie Damian Polut,  

• "Moto Team" Potęgowo 

• Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie 

• Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie 

• Państwo Iwona i Piotr Szymańscy 

• Pani Anna Dajnowicz, 

• Sklep Odzieżowy "Viotett" Pani Wioletta 

Bazowska 

• Pani Urszula Habza 
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• Państwo Izabela i Błażej Piotrowscy 

• Pani Sylwia Lenard 

• Pani Aneta Josicz 

• Piekarnia Maszewo Lęborskie Pan Janusz 

Marszk 

• pan Jarosław Zaborowski 

• pani Anna Princ 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, darczyńcom, 

uczestnikom aukcji, wolontariuszom, każdej 

życzliwej osobie, która wspierała tegoroczną akcję 

WOŚP, bo bez Was pobicie rekordu  byłoby  

niemożliwe. 

OPRACOWANIE: GOK 

ORSZAK TRZECH  KRÓLI  W POTĘGOWIE  

6 stycznia br. w Potęgowie odbyły się uroczyste 

obchody Święta Objawienia Pańskiego, zwane 

świętem Trzech Króli. Z tej okazji Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin, Gminny Ośrodek Kultury w 

Potęgowie i Proboszcz Parafii Skórowo zaprosili 

mieszkańców na pierwszy Orszak Trzech Króli w 

Gminie Potęgowo.  

 

Uroczystość rozpoczęła Msza święta w Kościele pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Potęgowie, na 

której Proboszcz Parafii Skórowo Ksiądz Waldemar 

Pielecki powitał przybyłych Monarchów i gości. Po 

Mszy Św. Orszak na czele z Gwiazdą betlejemską i 

Trzema Królami wyruszył ulicami Potęgowa do 

Stajenki Betlejemskiej, gdzie Monarchowie złożyli 

przed dzieciątkiem Jezus tradycyjne dary.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom 

Naszej Gminy za aktywny udział w orszaku, za 

pięknie przebrane dzieci, za wspólny śpiew kolęd. 

Szczególne podziękowania składamy Panu 

Dawidowi Litwinowi, Panu Waldemarowi 

Zientarskiemu i Panu Dariuszowi Narlochowi za 

wcielenie się w rolę Monarchów. Mocno i gorąco 

dziękujemy Nikoli i Mateuszowi Kędra, Julii 

Marchewce i Tymoteuszowi Gołębiewskiemu za 

przygotowanie na tę okazję występów. Dziękujemy 

za pomoc strażakom OSP w Potęgowie, członkom 

KSM i wszystkim osobom zaangażowanym w 

przygotowania dzisiejszej uroczystości.  

Mamy nadzieję, że serdeczna atmosfera, równie 

mocno jak ciepły poczęstunek, rozgrzała Wszystkich 

przybyłych w ten chłodny dzień.  

OPRACOWANIE: GOK 

KONCERT CHARYTATYWNY DLA 

HUBERTA 

15 stycznia br. w Gminnym Centrum Kultury w 

Potęgowie odbył się "Koncert Charytatywny" dla 

Huberta, wspaniałego chłopca, który choruje na 

ciężki niedobór odporności z mutacją genu PIK3CD.  
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6-letni Hubert potrzebuje przeszczepu szpiku od 

niespokrewnionego Dawcy, dlatego głównym 

elementem koncertu była rejestracja dawców 

szpiku. Podczas koncertu wykorzystaliśmy 50 

pakietów dla dawców oprócz tego 

zarejestrowaliśmy 12 dawców internetowo, w 

sumie na koncie Huberta jest 138 dawców.  Dla 

Huberta zagrali i zaśpiewali uczniowie i absolwenci 

z Państwowej Szkoły Muzycznej w Lęborku pod 

kierunkiem pani Magdaleny Kreft i Lidii Nycz, 

zatańczyły dzieci z grup tanecznych z Gminnego 

Ośrodka Kultury w Potęgowie, przygotowane przez 

Panią Julię Świątek, zaśpiewały i zagrały zespoły 

"Mleczaki" oraz "Dwoneczki", przygotowane przez 

panią Barbarę Krasnoborską oraz zaśpiewała Nikola 

Kędra.  

Wszystkim wykonawcom składamy serdeczne 

podziękowania. Dziękujemy także strażakom OSP w 

Potęgowie i Damnicy za zaangażowanie, Pani Romie 

Szybut, Panu Pawłowi Kosteckiemu, Panu 

Przemysławowi Piepce za rejestrację dawców i 

wszystkim wolontariuszom, którzy nam pomagali! 

W trakcie koncertu zostały przeprowadzone 

licytacje podarowanych gadżetów oraz można było 

nabyć pyszne ciasto, przygotowane przez 

najbliższych.  

 

Dziękujemy Wam za obecność i za wielkie serce, bo 

zebrane podczas koncertu pieniądze będą bardzo 

potrzebne na leczenie Huberta. Mocno trzymamy 

kciuki za Huberta i życzymy mu wiele zdrowia! 

OPRACOWANIE: GOK 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

ZAKOŃCZYŁY REALIZACJE ZADAŃ Z ROKU 

2021 

W roku 2021 dziewięć organizacji pozarządowych z 

terenu Gminy Potęgowo realizowało zdania 

umożliwiające zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy, współfinansowanych ze 

środków budżetu gminy. 

Otrzymane od Gminy Potęgowo wsparcie, 

organizacje wykorzystały na realizację zadań 

skierowanych o wszystkich grup społecznych. Dzięki 

wsparciu, mogły odbyć się m.in. Gminne Obchody 

Dnia dziecka, zajęcia z edukacji komunikacyjnej dla 

przedszkolaków, zawody nornic walking czy piknik 

motoryzacyjny. Fundacja „Bocianie Gniazdo” mogła 

kontynuować prowadzenie Banku Żywności, a tym 

samym pomagać najbardziej potrzebującym  

mieszkańcom gminy. 

W ramach dotacji wsparcie otrzymały również 

Stowarzyszenie Seniorów oraz Koło Gospodyń 

Wiejskich „POLANKI”, dzięki czemu mogły 

kontynuować swoją działalność rozwijając pasje i 

zainteresowania, zapewniając tym samym 

aktywizację osób w wieku emerytalnym. 

Otrzymane wsparcie dotarło również do lokalnych 

klubów sportowych, dzięki któremu możliwe było 

zorganizowanie rozgrywek sportowych, treningów, 

uzupełnienie wyposażenia. Dotacja miała znaczący 

wpływ na funkcjonowanie klubów oraz na ich 

rozwój. 

Przewodniczący organizacji oraz ich członkowie 

wyszli naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy 

Potęgowo i dołożyli wszelkich starań aby te 

potrzeby zaspokoić. Okres pandemiczny wyzwolił w 

ludności potrzebę integracji społecznej, aktywnego 

spędzania czasu, a dzięki wydarzeniom 

zrealizowanym przez organizacje pozarządowe, te 

potrzeby mogły zostać choć częściowo spełnione. 

Pomimo ogromnych wysiłków, nie wszystkie zdania 

mogły zostać zrealizowane. Wzrosty zachorowań na 

covid-19 i rządowe obostrzenia uniemożliwiły 

organizację wyjazdu na Jarmark Turystyczny w 

Ustrzykach Dolnych, rajdu „Szlakiem Łupawskich 

Megalitów”, turnieju tenisa stołowego czy pikniku 

rowerowego. Mamy jednak nadzieję, że obecny rok, 
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będzie łaskawszy dla naszych organizacji i żadne 

wydarzenia nie będą w stanie powstrzymać ich 

przed realizacją nowych zadań. 

OPRACOWANIE: P. KUBICKA 

SPOTKANIE CZŁONKÓW POROZUMIENIA 

MIĘDZYGMINNEGO 

W dniu 26 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy 

Potęgowo odbyło się spotkanie członków 

Porozumienia Międzygminnego dotyczącego 

użytkowania i eksploatacji składowiska odpadów 

komunalnych w Chlewnicy. Powodem spotkania 

była zmiana zapisów Porozumienia. 

 

Porozumienie zostało zawarte 20 października 2008 

r. Od tego czasu w przepisach prawa wiele się 

zmieniło wobec czego należało dostosować zapisy 

Porozumienia do obecnych regulacji. 

Gospodarka odpadami staje się coraz większym 

problemem w skali całego kraju, czego wszyscy 

mamy świadomość. Z tych względów wydaje się, że 

rola i znaczenie Porozumienia Międzygminnego 

będą coraz bardziej istotne i jego praktyczny walor 

coraz większy.  

 

W spotkaniu wzięło udział 11 gmin z Porozumienia, 

tj. Potęgowo, Chmielno, Czarna Dąbrówka, 

Sierakowice, Sulęczyno, Gniewino, Kartuzy, 

Przodkowo, Somonino, Żukowo oraz Puck. Gmina 

Damnica nie mogła wziąć udziału  w spotkaniu. 

Praca nad zmianą treści Porozumienia przebiegła 

bardzo sprawnie i udało się wypracować wspólne 

stanowisko. Niebawem zmiany zostaną 

uwzględnione w treści dokumentu. 

Gminę Potęgowo reprezentował Wójt Dawid Litwin 

wraz z pracownikami Urzędu.  

SPORZĄDZIŁA:  EWA CHMURA, INSP. DS. 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ 

GOSP. ODPADAMI 

XLII SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 20 stycznia 2022 r. odbyła się XLII sesja Rady 

Gminy Potęgowo. Sesję otworzyła Przewodniczący 

Rady Gminy Waldemar Zientarski. Zgodnie z 

programem po przyjęciu spraw porządkowych Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin zdał relację z 

działalności międzysesyjnej. Następnie 

przewodniczący poszczególnych Komisji Rady 

Gminy Potęgowo przedstawili sprawozdania z 

działalności w 2021 roku. 

 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie przyjęcia Gminnego programu 

wspierania rodziny w Gminie Potęgowo na lata 

2022 – 2024. 

2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Potęgowo na rzecz użytkownika wieczystego. 

http://www.potegowo.pl/
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3. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/2019 

Rady Gminy Potęgowo w sprawie ustalenia 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie Gminy Potęgowo. 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej. 

5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/340/2021 

Rady Gminy Potęgowo 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)”. 

6. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Liliowej w 

miejscowości Potęgowo. 

7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 17 i 135 w 

obrębie Głuszynko oraz działki nr 4/15 w 

obrębie Grapice, w gminie Potęgowo. 

8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Dąbrówno, w gminie Potęgowo. 

9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

zlokalizowanych przy granicy obrębów 

Poganice i Żochowo, w rejonie drogi DK6, w 

gminie Potęgowo. 

10.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2022 rok. 

11.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022 – 

2036. 

Na skutek podjętych uchwał Gmina ma dwa nowe 

miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowościach Dąbrówno oraz 

Poganice, które znajdują w obszarze oddziaływania 

elektrowni wiatrowych. Plany te były potrzebne, 

aby możliwa stała się zabudowa mieszkaniowa na 

ich terenie. Poza tym uregulowano też inne kwestie 

związane z harmonijnym zagospodarowaniem 

przestrzennym. Plany przedstawił zebranym autor 

Filip Sokołowski, prowadzący firmę Urban 

Consulting w Gdyni.   

Na zakończenie radni zgłosili wolne wnioski i 

zapytania.  

OPRACOWANIE: K.KOZIOŁ 

CO NOWEGO W PLANOWANIU 

PRZESTRZENNYM? 

W dniu 20 stycznia 2022r., na ostatniej sesji Rady 

Gminy Potęgowo Radni podjęli cztery uchwały 

dotyczące planowania przestrzennego. Pierwsza z 

nich dotyczyła zmiany zakresu ulicy Liliowej. W 

wyniku podziału geodezyjnego wyodrębniono 

działki drogowe z przeznaczeniem pod tereny dróg 

publicznych. W celu zapewnienia prawidłowej i 

czytelnej numeracji porządkowej budynków 

należało zmienić przebieg ulicy Liliowej.  

Podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 17 

i 135 w obrębie Głuszynko oraz działki nr 4/15 w 

obrębie Grapice. Obszar ten zgodnie z zamiarem 

inwestora ma zostać przeznaczony pod funkcje 

inwestycyjne, w związku z planowaną budową drogi 

ekspresowej S6 i pobliskiego węzła w Rzechcinie. 

Kompleks o powierzchni ok. 60 ha będzie z 

pewnością atrakcyjnym terenem dla potencjalnych 

przedsiębiorców.  

 

Ponadto Radni uchwalili miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) 

dla terenów zlokalizowanych przy granicy obrębów 

Poganice i Żochowo, w rejonie DK6 oraz MPZP dla 

obrębu Dąbrówno. Oba plany mają na celu 

zachowanie prawa do zabudowy, które w myśl 

przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016r. o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

http://www.potegowo.pl/
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znalazły się w strefie oddziaływania elektrowni 

wiatrowych z zakazem zabudowy budynków 

mieszkalnych. Ponadto celem sporządzenia 

przedmiotowych MPZP jest ustalenie spójnych 

zasad zagospodarowania i zabudowy 

poszczególnych terenów funkcjonalnych, 

prowadzących do zrównoważonego rozwoju 

miejscowości. 

OPRACOWANIE: A.PADUCH-JUREK 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD 

NIERUCHOMOŚCI  OBOWIĄZUJĄCYCH W 

2022 ROKU 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVII/371/2021 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 28  października 2021 

r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. Podatek od 

nieruchomości został unormowany Ustawą z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

1. Od gruntów: Powierzchnia: 

Związanych z 

prowadzeniem 

działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób 

zakwalifikowania w 

ewidencji gruntów i 

budynków 

0,93 zł od 1 m2 

Pozostałych, w tym 

zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej 

działalności pożytku 

publicznego przez 

organizacje pożytku 

publicznego 

 

0,41zł od 1 m2 

2. Od budynków lub 

ich części: 

Powierzchnia 

użytkowa: 

Mieszkalnych lub ich 

części 

0,84 zł od 1 m2 

Związanych z 

prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej oraz od 

24,70 zł od 1 m2 

budynków 

mieszkalnych lub ich 

części zajętych na 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

Pozostałych, w tym 

zajętych na 

prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności 

pożytku publicznego 

przez organizacje 

pożytku publicznego 

 

 

7,20 zł od 1 m2 

3. Od budowli lub ich 

części związanych z 

prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej 

2 % wartości 

określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 

pkt 3  ust. 3-7 ustawy 

z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach    

i opłatach lokalnych (t. 

j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 

1170 ze zm.) 

PODATEK ROLNY: 

• od 1 ha fizycznego: 5q x 61,48 zł = 307,40 zł 

• od 1 ha przeliczeniowego: 2,5 q x 61,48 zł = 

153,70 zł 

 PODATEK LEŚNY: 

• dla lasów pozostałych od 1 ha: 0,220 m³ x 

212,26 zł = 46,6972 zł 

• dla lasów wchodzących w skład rezerwatów 

przyrody i parków narodowych: 46,6972 zł x 

50% = 23,3486 zł 

Osoby prawne:  

Podatnik jest zobowiązany: 

• złożyć w terminie do 31 stycznia deklarację na 

podatek od nieruchomości wraz załącznikami 

lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie 

obowiązku podatkowego 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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• złożyć w terminie do 15 stycznia deklarację na 

podatek rolny wraz z załącznikami lub 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie 

obowiązku podatkowego 

• złożyć w terminie do 15 stycznia deklarację na 

podatek leśny wraz z załącznikami lub 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie 

obowiązku podatkowego 

• odpowiednio skorygować deklarację w 

terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

mającego wpływ na wysokość 

opodatkowania, np. zmiana sposobu 

wykorzystania przedmiotu opodatkowania 

lub ich części. W przypadku korekty należy 

dołączyć pisemne uzasadnienie. 

Osoby fizyczne: 

Podatnik jest zobowiązany: 

Informacje podatkowe  należy złożyć w terminie 14 

dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie obowiązku 

podatkowego a także informować  organ o 

zaistnieniu zmian            w terminie 14 dni od ich 

powstania. Obowiązek ten dotyczy również 

podatników korzystających ze zwolnień na mocy 

przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony 

obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo 

budynku lub jego części, obowiązek podatkowy 

powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po 

roku,                     w którym budowa została zakończona 

albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub 

jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.  

            Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało 

zdarzenie mające wpływ na wysokość 

opodatkowania  a w szczególności zmiana sposobu 

wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub 

jego części, podatek ulega obniżeniu lub 

podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu w którym 

nastąpiło to zdarzenie. 

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, 

w którym ustały okoliczności uzasadniające ten 

obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał 

lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala 

się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których 

istniał obowiązek. 

Wysyłka decyzji w 2022 roku 

Od 1 lutego 2022 r. rozpocznie się wysyłka decyzji 

ustalających wysokość podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego na 2022 rok.  

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem 

doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i 

jest płatne po jej otrzymaniu w terminach 

określonych w decyzji. Dodatkowo, jeżeli przepisy 

prawa podatkowego określają kalendarzowo 

terminy płatności podatku (raty) a decyzja 

ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego 

nie została doręczona na co najmniej 14 dni przed 

terminem płatności podatku (raty), obowiązuje 

termin 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

OPRACOWANIE: RENATA JANKOWSKA-

DUBACKA 

OPOMIAROWANIE ZUŻYCIA WODY  

W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA  

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), ilość wody 

dostarczonej do nieruchomości ustala się na 

podstawie wskazań wodomierza głównego. W 

przypadku braku technicznej możliwości montażu 

wodomierza głównego – dopuszcza się rozliczenia  

na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.  

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ww. ustawy, osoby 

reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne mają prawo wstępu na teren 

nieruchomości w celu zainstalowania lub 

demontażu wodomierza głównego.  

W praktyce pracownicy Zakładu Usług Publicznych 

Z.B. w Potęgowie bardzo często spotykają się z 

oporem odbiorców, u których podjęta zostaje próba 

zamontowania pierwszego wodomierza głównego  

lub wymiany wodomierza na nowy. Jest to sytuacja 

niedopuszczalna, za którą grożą sankcje karne.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
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ścieków, kto nie dopuszcza przedstawiciela 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

do wykonania czynności określonych w art. 7 

ustawy (w tym montażu wodomierza głównego), 

podlega karze grzywny do 5000,00 zł! Orzekanie w 

powyższej sprawie następuje na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

Przepisy dotyczące lokalizacji i zasad montażu 

wodomierza głównego określone zostały w § 115 

oraz § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r.   

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2019r., poz.1065) oraz art. 15 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zgodnie z przytoczonymi przepisami Odbiorca 

zobowiązany jest do wydzielenia miejsca w piwnicy 

budynku  lub zamontowania studni wodomierzowej 

na przyłączu wodociągowym, w celu zainstalowania 

przez Zakład Usług Publicznych Z.B.  w Potęgowie 

wodomierza głównego. 

Na mocy Dyrektywy 2004/22/EC Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004r. 

dotyczącej przyrządów pomiarowych (tzw. 

„dyrektywa MID”), od dnia 30 października 2016r. 

obowiązuje zakaz legalizowania i użytkowania 

wodomierzy których dokładność określano za 

pomocą  tzw. klas metrologicznych A, B, C, D. 

Obecnie są dopuszczone do stosowania wyłącznie 

wodomierze zdefiniowane za pomocą 

współczynnika R, który określa iloraz ciągłego do 

minimalnego strumienia objętości wody.  

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 

dopuszcza do stosowania wyłącznie wodomierze 

mokrobieżne o współczynniku min. R 160 lub 

suchobieżne R 160 z nakładką  

do zdalnego odczytu wyposażoną w 

oprogramowanie kompatybilne z 

oprogramowaniem, którym dysponuje Zakład. W 

związku z powyższym Odbiorca, który dokonuje 

zakupu wodomierza we własnym zakresie 

(wodomierz dodatkowy) powinien każdorazowo 

skonsultować jego wybór z pracownikiem Zakładu.  

ELWIRA SZEWCZYK – DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO 

KOMUNIKAT W SPRAWIE 

PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O 

DODATEK OSŁONOWY  

W związku z wejściem w życie z dniem 04 stycznia 

2022r. ustawy o dodatku osłonowym informujemy, 

że sprawy związane z przyjmowaniem i 

rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku 

osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w  Potęgowie. 

Wnioski można składać: 

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

- wniosek opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z 

wykorzystaniem profilu zaufanego; 

• za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając na 

adres siedziby  GOPS Potęgowo; 

• w wersji papierowej w siedzibie GOPS 

Potęgowo w pok. nr 10  i  pok. nr 13, w dniach 

od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 

7.30 do 15.30.  

Przychodząc do siedziby Ośrodka, prosimy 

pamiętać o stosowaniu zasad bezpieczeństwa - 

bezwzględnie należy korzystać z maseczek, 

przestrzegać zasad dezynfekcji i dystansu 

społecznego. 

• Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 

2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch 

ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona 

zostanie do 31 marca, a druga między 1 

kwietnia a 2 grudnia 2022 r. 

• Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 

2022 r. – dodatek wypłacony będzie 

jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego 

dodatku. Terminem końcowym wypłaty 

dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r. 

      Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie 

będą rozpatrywane. 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom 

domowym, których przeciętne miesięczne dochody 
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netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie 

jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w 

gospodarstwie wieloosobowym. 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: 

• Jednoosobowe gospodarstwo domowe 

otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej 

dochód nie przekroczy 2100 złotych, 

• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 

zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 

1500 złotych miesięcznie na osobę, 

• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 

zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie 

przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 

• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 

1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód 

nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 

osobę, 

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła 

ogrzewania (podwyższony dodatek osłonowy 

można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania 

gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo 

stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 

kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub 

paliwami węglopochodnymi).  

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków. 

Szczegóły dotyczące realizacji ustawy zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska pod linkiem 

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-

oslonowy 

OPRACOWANIE:  GOPS POTĘGOWO  

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB 

DOROSŁYCH W STANIE                   

KRYZYSU PSYCHICZNEGO 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

informuje, że Centrum Wsparcia Dla Osób 

Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego wznowiło 

swoją działalność. 

W ramach projektu oferowane jest całodobowe, 

profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt 

ze specjalistami. 

Centrum Wsparcia to jednostka udzielająca 

bezpłatnego wsparcia każdej osobie w kryzysie 

psychicznym, oferująca stały kontakt z 

psychologiem i psychoterapeutą. 

Dostępni będą również tacy specjaliści jak: 

psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta 

uzależnień, pracownik socjalny i asystent 

zdrowienia. Szczegółowy grafik dyżurów ww. 

specjalistów dostępny jest na stronie 

www.centrumwsparcia.pl. 

 Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia 

możliwy jest poprzez: 

• bezpłatny i całodobowy telefon: 800 702 

222; 

• czat; 

• e-mail porady@centrumwsparcia.pl; 

• spotkania online ze specjalistami (tj. 

psychiatra, seksuolog) po uprzednim 

umówieniu i kwalifikacji; 

• sesje terapeutyczne, po uprzednim 

umówieniu i kwalifikacji. 

OPRACOWANIE: GOPS POTĘGOWO  

ZMIANY - ŚWIADCZENIA 500 PLUS I RKO 

OD 1 STYCZNIA 2022 W ZUS 

Od 1 stycznia 2022 r. elektroniczne wnioski o 

świadczenia „500 plus” można składać do ZUS, aby 

uzyskać prawo do świadczenia na okres do 31 maja 

2022 r. - to w przypadku jeśli rodzic dziecka obecnie 

nie pobiera tego świadczenia. 

Jeśli w zeszłym roku składaliśmy już wniosek o 

„500 plus”, nie ma potrzeby składać go ponownie. 

Gminy kontynuują wypłaty już przyznanych 

świadczeń do końca maja 2022 r. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://mojafirma.infor.pl/tematy/paliwo/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/kuchnia/
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
http://www.centrumwsparcia.pl/
mailto:porady@centrumwsparcia.pl
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Od 1 lutego 2022 r. będzie można złożyć wniosek do 

ZUS na nowy okres świadczeniowy, który będzie 

trwał rok i rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. 

Szczegółowe informacje na stronie www.zus.pl. 

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne 

dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca 

życia, przysługuje nowe, dodatkowe świadczenie – 

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Jest ono 

realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

W ramach RKO rodzice otrzymają maksymalnie 12 

tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w 

miesięcznych częściach – po 500 zł miesięcznie 

przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, 

w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest 

niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są 

opodatkowane. Szczegółowe informacje na stronie 

www.zus.pl. 

Wnioski o przyznanie świadczenia „500 plus” i RKO 

można przesyłać tylko elektronicznie przez 

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal 

Empatia lub przez bankowość elektroniczną. 

Ustalanie uprawnień do świadczeń oraz ich wypłatę 

przejął ZUS. Wszystkie pisma, informacje i decyzje 

będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i 

będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. 

Sam sposób wypłaty świadczeń również się zmienił. 

Będą one wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na 

wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku 

bankowego. 

ZUS chce pomóc wszystkim rodzicom i opiekunom, 

którzy potrzebują informacji jak złożyć wniosek o 

„500 plus” oraz RKO. Klienci mogą skorzystać ze 

specjalnej infolinii pod numerem 22 290 55 00 lub 

umówić się na e-wizytę. Pracownicy ZUS pomogą 

również wypełnić wniosek o świadczenia we 

wszystkich placówkach Zakładu. 

OPRACOWANIE: GOPS POTĘGOWO  

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI 

SPRZEDAŻY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU  

Przedsiębiorcy prowadzącym sprzedaż napojów 

alkoholowych do dnia  31 stycznia 2022 r. 

zobowiązani byli do: 

1.  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości 

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 

poprzednim. 

2.  Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 

alkoholu na terenie Gminy Potęgowo,  wywiązali się 

z obowiązku złożenia oświadczenia w ustawowym 

terminie, jak i wnieśli terminowo należność.  

Na terenie Gminy Potęgowo obecnie funkcjonuje 5 

punktów gastronomicznych, w tym 2 ogródki piwne 

i 25 punktów handlowych, w których prowadzona 

jest sprzedaż alkoholu. 

W 2021  roku nie  zlikwidowano żadnego  punktu 

sprzedaży na  terenie Gminy Potęgowo natomiast w 

jednym punkcie doszło do przekształcenia firmy 

więc zmienił się właściciel. 

Wartość sprzedanego alkoholu  w placówka 

handlowych i gastronomicznych znajdujących się na 

terenie Gminy Potęgowo wynosi (wg złożonych do 

31 stycznia oświadczeń o wartości sprzedaży za 

2021 rok ) : 

PIWO 

(alkohol do 4,5%) 

3387445,18 

trzy miliony trzysta 

osiemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta 

czterdzieści pięć złotych 

18/100 

 

WINO 

(alkohol od 4,5% 

do 18% ) 

 

 

537825,23 

 

pięćset trzydzieści siedem 

tysięcy osiemset 

dwadzieścia pięć złotych 

23/100 

                     

WÓDKA 

3191763,34 

trzy miliony sto 

dziewięćdziesiąt jeden 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.zus.pl/
http://www.zus.pl/
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://www.zus.pl/e-wizyta
https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe
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(powyżej 18 % 

alkoholu ) 

tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt trzy złote 

34/100 

W stosunku do roku ubiegłego wartość sprzedanego 

alkoholu wzrosła o : 

• Piwo – 15,91 % 

• Wino – 14, 55 % 

• Wódka – 23,63 % 

CHCESZ POTWIERDZIĆ U NAS PROFIL 

ZAUFANY?  

263 osoby  – dokładnie tylu Polaków, jak i obywateli 

Ukrainy w 2021 roku  skorzystało z naszego punktu 

potwierdzania  profilu zaufanego (PZ). 

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania 

tożsamości obywatela w systemach elektronicznej 

administracji. Profil zaufany działa jak odręczny 

podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać drogą 

elektroniczną dokumenty i wnioski do różnych 

urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę).  

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela — 

podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie 

jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie 

zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi 

podpis własnoręczny. 

Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym jest ważny 

(wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony 

lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 

lata).  Każdy obywatel może posiadać tylko jeden 

Profil Zaufany. 

Co możesz załatwić dzięki Profilowi Zaufanemu? 

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie 

potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to 

pozwala automatycznie udostępniać dane, które są 

przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz 

wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia 

sprawy. Dzięki profilowi zaufanemu możesz 

korzystać z setek usług online na wielu portalach 

urzędowych. Takimi portalami są między innymi: 

- Elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP) — na przykład złożysz tu 

wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów 

stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz 

odwołanie od decyzji administracyjnej, 

- Platforma Usług Elektronicznych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) — na przykład 

możesz tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, 

wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia 

lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do 

ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego 

konta ubezpieczeniowego w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych, 

- Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) — na przykład możesz tu założyć firmę, 

wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, 

uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce. 

- Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – na którym 

znajdziemy nasze wizyty lekarskie, recepty - także 

długoterminowe, bez konieczności posiadania 

wersji papierowej.  

Dzięki Profilowi Zaufanemu będziesz mógł bez 

wychodzenia z domu załatwić szereg innych spraw 

urzędowych tj: 

- Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego; 

- Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do 

odbioru;  

- Sprawdzisz swoje punkty karne; 

- Złożysz wniosek o świadczenie 500+;  

- Złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-

37 i PIT-38 na portalu podatkowym; 

- Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego; 

- Złożysz wniosek o rejestrację działalności 

gospodarczej; 

- Wyślesz pismo do podmiotu publicznego; 

A także wiele innych spraw urzędowych 

wymagających potwierdzenia tożsamości. 

Jak założyć Profil Zaufany? 

Zakładanie Profilu Zaufanego może odbywać się na 

trzy sposoby, w zależności od tego czym my, jako 

obywatele aktualnie dysponujemy. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/pracodawca/
https://prod.ceidg.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/meldunek/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty#scenariusz-przez-internet
https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp
https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego#scenariusz-przez-epuap
https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego#scenariusz-przez-epuap
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
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1. Za pomocą internetowego konta 

bankowego (lista banków poniżej); 

2. Za pomocą podpisu elektronicznego; 

3. Za pomocą instytucji, w której możemy 

osobiście potwierdzić dane zawarte na 

naszym koncie Profilu Zaufanego. 

Zakładanie Profilu Zaufanego przez bankowość 

elektroniczną jest bardzo proste (szczegółowe 

informacje znajdują się stronach internetowych 

poszczególnych banków). Można też zakładanie 

profilu zaufanego rozpocząć od strony 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, 

który w trakcie zakładania przekieruje na stronę 

wybranego przez nas banku w celu potwierdzenia 

naszej tożsamości, która zostaje dokonana przez 

nasz bank a cała procedura trwa naprawdę 5 minut.  

Podobnie sytuacja ma się w odniesieniu do 

procedury zakładania Profilu Zaufanego za pomocą 

podpisu elektronicznego, którym podpisujemy 

wniosek o utworzenie PZ.  

Jeśli nie masz dostępu do bankowości elektronicznej 

Profil Zaufany również założyć poprzez stronę: 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w 

punkcie potwierdzającym”. Profil założony w ten 

sposób wymaga osobistego potwierdzenia 

tożsamości w jednym z w wybranych punktów 

potwierdzających. Listę punktów potwierdzających 

znajdziesz w internecie, wpisując obok 

wyszukiwanego hasła nazwę swojego miasta, w 

którym chcesz potwierdzić Profil Zaufany.  

Profil Zaufany można założyć w poniższych 

serwisach bankowych: 

• PKO BP,  

• ING Bank Śląski,  

• Bank Millennium,  

• Inteligo,  

• Bank Pekao.  

• mBank 

• BZWBK  

• Alior Bank 

• oraz w serwisie Envelo Poczty Polskiej, 

Przypominamy , że na terenie Gminy Potęgowo 

najbliższy punkt potwierdzania profili zaufanych 

znajduje się w Urzędzie Gminy w Potęgowie , ul. 

Kościuszki 5, czynny w godzinach pracy urzędu. 

OPRACOWANIE: ANNA MOCZULSKA 

FERIE ZIMOWE 

Ferie zimowe w województwie pomorskim 

rozpoczną się 14 lutego i potrwają do 27 lutego. 

Obowiązkiem organizatora jest zgłoszenie 

wypoczynku dzieci i młodzieży do właściwego 

kuratora oświaty przez system bazy wypoczynku.  

Dzięki niej rodzice i opiekunowie w łatwy i szybki 

sposób mogą sprawdzić wiarygodność organizatora 

wypoczynku. Baza daje gwarancję, że wypoczynek 

został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i procedurami. 

Z uwagi na trwający stan epidemii organizator ma 

obowiązek stosować się do zaleceń określonych w 

Wytycznych dla organizatorów wypoczynku 

zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 

2021/2022. Rekomendacje zostały przygotowane 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 

z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym 

Inspektoratem Sanitarnym. 

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

zimowe-2022 

REALNE WSPARCIE DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY –  DZIECIĘCY TELEFON 

ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA 

800 12 12 12 

Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mają 

zapewnione wsparcie w formie bezpłatnej infolinii 

czynnej 7 dni w tygodniu. To Dziecięcy Telefon 

Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod 

tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich 

opiekunowie mogą otrzymać bezpłatne i 

profesjonalnie wsparcie psychologiczne.  

Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat 

internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat 

zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są 

dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-zimowe-2022
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-zimowe-2022
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Oprócz wsparcia telefonicznego można też napisać 

do ekspertów na czacie internetowym. Pod 

adresem https://czat.brpd.gov.pl/ dyżur pełnią 

eksperci z zakresu prawa, spraw socjalnych, 

edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia.  

Oprócz codziennego, całodobowego wsparcia 

psychologicznego i kryzysowego można uzyskać 

również wyczerpujące informacje dotyczące 

obowiązujących przepisów i procedur. 

Harmonogram dyżurów jest dostępny na stronie: 

https://brpd.gov.pl/2022/01/10/rozszerzenie-

pomocy-ekspertow-dzieciecego-telefonu-zaufania/ 

Więcej informacji na temat Dziecięcego Telefonu 

Zaufania można znaleźć na stronie Rzecznika Praw 

Dziecka. 

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

wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy--dzieciecy-telefon-

zaufania-rzecznika-praw-dziecka-800-12-12-12 

OPRACOWANIE: A. SZARY 

TRANSPORT DOOR-TO-DOOR 

 

Trwa realizacja projektu pn.: „Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door na 

terenie Gminy Potęgowo” w ramach konkursu pn. 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door 

oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, 

realizowanego przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Projekt Gminy Potęgowo w ramach ww. projektu 

realizowany jest od 02.11.2020 do 30.09.2022. 

Głównym założeniem projektu grantowego jest 

świadczenie bezpłatnej usługi transportowej                   

(„od drzwi do drzwi”) dla osób z terenu Gminy 

Potęgowo, wymagających wsparcia w zakresie 

mobilności poprzez zakup specjalistycznego 

samochodu w celu świadczenia usługi transportu 

osób, obejmującej pomoc w wydostaniu się z 

mieszkania lub innego miejsca, dzięki pomocy 

kierowcy                        i asystenta (zatrudnionych do 

realizacji projektu), przejazd i pomoc w dotarciu do 

miejsca docelowego.  Projekt zakładał również 

wykonanie usprawnień w wielorodzinnym budynku 

mieszkalnym  (lokale socjalne – zamieszkiwane 

także przez osoby starsze i z 

niepełnosprawnościami), w częściach wspólnych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami.   

 

Całkowita wartość projektu wynosi- 422 437,00 zł, 

w tym dokonanie adaptacji architektonicznych                

w budynku wielorodzinnym  - 24 000,00 zł. 

Zapotrzebowanie na usługę jest bardzo duże. Do 

końca stycznia br. z usługi transportowej 

skorzystało 136 osób, odbyło się ponad 650 kursów. 

Cel przewozów w większości jest zdrowotny 

(przejazdy do placówek służby zdrowia: szpitale, 

poradnie specjalistyczne, rehabilitacja), ale także 

społeczny                  i zawodowy (m.in. wyjazd do 

Starostwa, Urzędu Gminy, Urzędu Pracy, banku).  

Usługę można zamawiać dzwoniąc pod 

dedykowany numer telefonu: 506 950 197 a także 

w formie elektronicznej, za pomocą formularza 

zgłoszeniowego (do pobrania na stronie UG 

Potęgowo), przesłanego na adres: 

transport@potegowo.pl 

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://brpd.gov.pl/2022/01/10/rozszerzenie-pomocy-ekspertow-dzieciecego-telefonu-zaufania/
https://brpd.gov.pl/2022/01/10/rozszerzenie-pomocy-ekspertow-dzieciecego-telefonu-zaufania/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/realne-wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy--dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka-800-12-12-12
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/realne-wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy--dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka-800-12-12-12
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/realne-wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy--dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka-800-12-12-12
tel:506950197
mailto:transport@potegowo.pl
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