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W numerze: 

➢ Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w 

przedszkolu 

➢ Rekrutacja do przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na 

rok szkolny 2022/2023 

➢ Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury 

➢ Rozliczenie finału WOŚP 

➢ Szkolenia w ramach projektu Konwersja 

cyfrowa domów kultury 

➢ Cyfryzacja z dofinansowaniem 

➢ Realizacja projektu Srebrna Sieć II 

➢ Kwalifikacja - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

➢ Karta Seniora Gminy Potęgowo 

➢ Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji 

projektowej nowego ujęcia wody w Łupawie 

➢ Zmiany w rozliczeniach za usługi 

wodociągowo-kanalizacyjne 

➢ „Eko-logiczna Potęga” 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE I 

W PRZEDSZKOLU 

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej 

uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w 

szkołach i placówkach.  

Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne 

jest przestrzeganie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych.  

Ważne jest także obserwowanie objawów 

chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie 

w takiej sytuacji. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 

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

nauka/bezpieczenstwo-uczniow-w-szkole-i-w-

przedszkolu  

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 

SZKOLNY 2022/2023 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 

W terminie 7 dni poprzedzających termin 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 

01.04.2022r. do 08.04.2022r. rodzice dzieci 

przyjętych do danego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, corocznie 

składają deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale 

przedszkolnym na kolejny rok szkolny 2022/2023. 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w 

postępowaniu rekrutacyjnym należy składać w 

terminie od 20.04.2022 r. do 06.05.2022 r. 

Pozostałe terminy przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i uzupełniającego zostały określone 

w Zarządzeniu nr 35/2022 Wójta Gminy Potęgowo z 

dnia 31.01.2022r.  

 REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której 

ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w 

obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców, 

które należy złożyć w terminie od 01.04.2022 r. do 

08.04.2022 r. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej 

szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. Wnioski o przyjęcie 

dziecka do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy 

składać w terminie od 20.04.2022r. do 06.05.2022r. 

Pozostałe terminy przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i uzupełniającego zostały określone 

w Zarządzeniu nr 34/2022 Wójta Gminy Potęgowo z 

dnia 31.01.2022r. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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 Więcej informacji znajduje się na stronie: 

https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rekrutacj

a-do-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-

przedszkolnych-i-klas-i-szk%C3%B3%C5%82-

podstawowych-na-rok 

OPRACOWANIE: ANNA SZARY 

 FERIE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  

Ferie z GOK-iem to jak zwykle wiele atrakcji dla 

najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy. Podczas 

dwóch tygodni wypoczynku uczestnicy zajęć w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie mogli m.in. 

skorzystać z nieodpłatnych zajęć karate, licznych 

warsztatów oraz wyjazdów. 14.02.br. odbyły się 

nieodpłatne zajęcia karate dla dzieci i młodzieży, 

zorganizowane przez klub Karate Shotokan w 

Lęborku. W tym samym dniu świętowaliśmy także 

"Walentynki" z uczestnikami warsztatów 

plastycznych. Były kreatywne zajęcia oraz słodkie 

niespodzianki dla wszystkich odwiedzających GOK.  

Drugi dzień ferii także obfitował w wiele atrakcji. 

Warsztaty elektroniki i nowoczesnych technologii 

adresowane były dla starszych i młodszych 

wielbicieli technologicznych nowinek.  

 

Także w feryjną środę było bardzo gwarnie w naszej 

placówce. Do południa członkinie Klubu Seniora 

Srebrna Sieć II zorganizowały warsztaty kulinarne. 

Niczym w programie Master Chef nasi mali kucharze 

przygotowali pyszną sałatkę oraz wyśmienite 

desery, ocenione przez specjalnie powołaną 

komisję. Najedzeni uczestnicy zajęć środowe 

popołudnie spędzili w kinie sferycznym. Mega 

kopuła stanęła w sali Gminnego Ośrodku Kultury w 

Potęgowie. Najmłodszych zaprosiłyśmy na seans 

"Zaczarowana rafa", starsi mieli okazję obejrzeć film 

"Tajemnice grawitacji".  

 

 

W kolejne feryjne dni na uczestników zajęć czekały 

warsztaty tańca, warsztaty mangi i komiksu oraz 

warsztaty z dostępności zasobów cyfrowych. Wiele 

frajdy sprawił także wyjazd do kina Fregata w 

Lęborku na bajkę "Misiek ekipa na wakacjach".  

 

Z kolei w tłusty czwartek podczas warsztatów 

plastycznych przygotowaliśmy "pączki na wynos", a 

w gokowskiej  kuchni mali kucharze, pod czujnym 

nadzorem, przygotowali faworki. 

Jednocześnie w drugim tygodniu ferii w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Potęgowie odbywały się 

półkolonie, prowadzone przez Stowarzyszenie Smak 

Przygody w Grąbkowie. Dzieci uczestniczyły w wielu 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-i-klas-i-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-na-rok
https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-i-klas-i-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-na-rok
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warsztatach, grach oraz zajęciach animacyjnych. 

Było radośnie, gwarnie i mega twórczo!  

 

ROZLICZENIE FINAŁU WOŚP  

23.02.2022r. otrzymaliśmy potwierdzenie 

rozliczenia Sztabu WOŚP!!! W tym roku podczas 30 

Finału WOŚP w sztabie Gminnego Ośrodka Kultury 

w Potęgowie udało nam się zebrać rekordową sumę 

85.163,14 zł. (kwota wraz z eSkarbonką). 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, darczyńcom, 

uczestnikom aukcji, wolontariuszom, każdej 

życzliwej osobie, która wspierała tegoroczną akcję 

WOŚP, bo bez ludzi o wielkim sercu pobicie rekordu  

byłoby  niemożliwe. 

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU 

KONWERSJA CYFROWA DOMÓW 

KULTURY 

We wtorek 22 lutego oraz w poniedziałek 28 lutego 

br. pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w 

Potęgowie wzięli udział w kolejnych szkoleniach 

online w ramach projektu Konwersja cyfrowa 

domów kultury. Gminny Ośrodek Kultury w 

Potęgowie jest jednym z 200 beneficjentów 

programu Konwersja cyfrowa domów kultury. O 

fundusze starało się łącznie 1221 podmiotów. 

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 126.100 

zł na działania inwestycyjne i szkoleniowe w ramach 

programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” 

finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, którego operatorem jest Narodowe 

Centrum Kultury.  

Projekt pt. „Lepsze jutro-cyfryzacja Gminnego 

Ośrodka Kultury w Potęgowie”, realizowany jest od 

lipca 2021roku. Obecnie szkolimy się, by zgodnie z 

projektem stworzyć warunki do organizacji 

wydarzeń kulturalnych w sposób cyfrowy, 

skierowany do wszystkich grup wiekowych dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych. Wszystkie wydarzenia 

organizowane w ramach programu „Konwersja 

Cyfrowa Domów Kultury” będą miały na celu 

integrację wielopokoleniową i lepszy dostęp do 

zasobów kultury. 

OPRACOWANIE: JUSTYNA WASYLKO 

CYFRYZACJA Z DOFINANSOWANIEM 

Umowy na dofinansowanie na cyfryzację zostały 

podpisane. Gmina Potęgowo pozyskała z Programu 

Polska Cyfrowa środki unijne w łącznej wysokości 

prawie 1,5 miliona na sprzęt komputerowy.  

W ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci 

i wnuków byłych pracowników PGR zakupimy 476 

laptopów wraz z ubezpieczeniem dla dzieci z rodzin 

popegeerowskich (które w odpowiednim terminie 

złożyły w Urzędzie Gminy wniosek). Celem projektu 

jest wyeliminowanie deficytów sprzętu 

komputerowego. Na realizację tego zadania Gmina 

Potęgowo otrzymała dotację w wysokości 1 223 320 

zł. 

W ramach drugiego programu Cyfrowa Gmina, 

który wspiera instytucje samorządowe w rozwoju 

cyfrowym oraz zwiększeniu cyberbezpieczeństwa 

Gmina Potęgowo otrzymała kwotę  204 630 zł.  

Przyznany grant zostanie wykorzystany na zakup 

sprzetu komputerowego, serwerów, zestawu do 

wideokonferencji, tabletów i nagłośnienia 

bezprzewodowego do obsługi sesji Rady Gminy. 

Środki wykorzystamy też na modernizację sieci 

teleinformatycznej w Urzędzie Gminy oraz 

wykonanie w Urzędzie diagnozy 

cyberbezpieczeństwa i przeszkolenie pracowników. 

OPRACOWANIE: ANNA BONIECKA 

REALIZACJA PROJEKTU SREBRNA SIEĆ II  

Na  terenie  gminy  Potęgowo trwa realizacja  

projektu partnerskiego  „Srebrna sieć II” , który 

stanowi  kontynuację i uzupełnienie działań z I edycji 

projektu.  Działania    te  skierowane  są  do  osób  w  

wieku  60+ niesamodzielnych, samotnych, 

zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem 

społecznym, które  uzyskują dostęp do 

http://www.potegowo.pl/
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zindywidualizowanych ,wysokiej jakości usług 

społecznych. Na podstawie Indywidualnych Ścieżek 

Reintegracji   10  seniorom z terenu naszej gminy 

zapewniono wsparcie w postaci  sąsiedzkich  usług  

opiekuńczych w ilości ok. 20 godz. miesięcznie. 

Wprowadzono system  teleopieki  i przekazano do  

ich  użytku  10   osobistych  nadajników  w  postaci  

bransoletki  na rękę, a także 10  telefonów 

komórkowych. Wdrożono świadczenie 

specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w  miejscu  

zamieszkania seniorów dostosowanych do 

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia  lub  niepełnosprawności  tzw.  

rehabilitacja domowa w łącznej ilości 200 godzin 

rocznie.  W  ramach  działań  projektu  w  maju  

ubiegłego   roku  powstał   Klub  Seniora  w  skład, 

którego wchodzi 15 osób po wyżej 60 roku życia, 

którzy przy   wsparciu  animatora    senioralnego    

przeciwdziałają   osamotnieniu m. in. poprzez  

uczestnictwo w  warsztatach  aktywizująco ˗ 

kulturowych, spotkaniach  specjalistyczno- 

profilaktycznych. 

 

Ponadto dla wszystkich uczestników projektu 

dostępne jest poradnictwo senioralne tzw. „Srebrny 

telefon” oraz  wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego. Wprowadzony  został  także 

wolontariat senioralny z pięcioma aktywnymi 

wolontariuszami. Dopełnieniem działań jest 

systematyczna  współpraca z 10 opiekunkami  

faktycznymi, które w  ramach  projektu  zdobyły  

niezbędne  kompetencje  i  kwalifikacje poprzez  

udział w  szkoleniach  przygotowujących ich do 

świadczenia   dalszych  usług  opiekuńczych. 

Wszyscy  uczestnicy  projektu  są bardzo  zadowoleni 

z okazanego im  zainteresowania  i  chętnie  

uczestniczą w  proponowanych   działaniach. 

OPRACOWAŁA: DOROTA MALEK  

KWALIFIKACJA - POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

2014-2020 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Podprogram 2021 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji 

na temat możliwości skorzystania z pomocy 

udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. 

Ośrodka przy ul. Szkolnej 2, 76-230 Potęgowo, pok. 

nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 

7.30 do 15.30. 

 

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą 

być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w 

art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: 

• ubóstwo, 

• sieroctwo, 

• bezdomność, 

• bezrobocie, 

• niepełnosprawność, 

• długotrwała lub ciężka choroba, 

• przemoc w rodzinie, 

• potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

lub wielodzietnych, 

http://www.potegowo.pl/
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• trudności w integracji cudzoziemców, którzy 

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 

159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013r. o cudzoziemcach, 

• trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, 

• alkoholizm lub narkomania, 

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 

• klęska żywiołowa lub ekologiczna 

i których dochód nie przekracza 220 % kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z 

pomocy społecznej, tj. 1.524,20 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w 

rodzinie (kryterium dochodowe obowiązujące od 

01.01.2022 r.) 

OPRACOWAŁA: WERONIKA SAJNÓG  

KARTA SENIORA GMINY POTĘGOWO  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

informuje, iż trwa realizacja programu „Karta 

Seniora Gminy Potęgowo”. W związku z tym 

zapraszamy mieszkańców Gminy Potęgowo, którzy 

ukończyli 60 lat i nie posiadają Karty Seniora 

Gminy Potęgowo do przystąpienia do w/w 

Programu. Warunkiem udziału w Programie jest 

jedynie złożenie wniosku, dostępnego w siedzibie 

tutejszego Ośrodka lub na stronie internetowej 

www.gopspotegowo.pl (zakładka Karta Seniora 

Gminy Potęgowo). 

Dzięki niniejszej Karcie osoby uprawnione mogą 

korzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez 

podmioty, które przystąpiły do Programu.  

Zapraszamy również wszystkie zainteresowane 

podmioty do współpracy poprzez zaproponowanie 

swoich usług i produktów z ulgą lub zwolnieniem dla 

posiadaczy Karty, co wpłynie na wzmocnienie 

wizerunku firmy i poprawę jej rozpoznawalność 

wśród mieszkańców.  

 

AKTUALNI PARTNERZY PROGRAMU „KARTA 

SENIORA GMINY POTĘGOWO” 

Nazwa 

Partnera 

Adres Katalog ulg                       

i uprawnień 

RESTAURACJA 

„NOSTALGIA” 

Poganice 2, 

76-230 

Potęgowo 

- 10% rabatu na 

usługę noclegową i 

gastronomiczną 

SKŁAD NOWICKI 

s.c. 

Potęgowo, 

ul. 

Racławicka 

16, 

76-230 

Potęgowo 

- 3% rabatu na : 

- artykuły 

elektryczne, 

- artykuły 

hydrauliczne, 

- artykuły 

metalowe, 

- narzędzia, 

- agrotechnikę, 

- farby, kleje, 

zaprawy. 

Nie dotyczy zakupu 

węgla, stali 

konstrukcyjnej, 

materiałów 

budowlanych i 

konstrukcyjnych. 

BARBARA 

MICHALSKA 

„AUTO PLUS” 

Potęgowo, 

ul. 

Kościuszki 3, 

76-230 

Potęgowo 

 - 20% rabatu przy 

usłudze powyżej 

100 zł 

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

HANDLOWO – 

USŁUGOWA „ 

DOMINIKA” 

DOMINIKA 

DRUŻBA 

Potęgowo, 

ul. Szeroka 

16 (przy 

Szkole 

Podstawow

ej w 

Potęgowie), 

76-230 

Potęgowo 

- rabat na zakup 

posiłków w 

wysokości 1zł 

 

I. zupa (obecna 

cena 3 zł, z rabatem 

2 zł), 

II. drugie danie 

(obecna cena 5 zł, z 

rabatem 4 zł) 

 

ZAKŁAD 

FRYZJERSKI 

KATARZYNA 

MASZOTA 

Potęgowo, 

ul. 

Darżyńska 2, 

76-230 

Potęgowo 

- 10% rabatu na 

wszystkie usługi 

SALON 

FRYZJERSKI 

„ATELIER” 

Potęgowo, 

ul. 

Racławicka 

42, 

76-230 

Potęgowo 

- rabat w wysokości 

od 5 zł do 10 zł w 

zależności od 

usługi 

 

 

USŁUGI 

REMONTOWO 

– BUDOWLANE 

MIECZYSŁAW 

SZULGA 

Potęgowo, 

ul. 

Racławicka 

26, 

76-230 

Potęgowo 

- 3% rabatu na 

usługę remontową 

lub budowlaną 

 

 

ALUFENOTHER

M Spółka z o.o. 

Malczkowo 

1, 

76-230 

Potęgowo 

- 10% rabatu na 

zakup okien i drzwi 

wraz z montażem 

ROZA Sp. z o.o. Skórowo 11, 

76-230 

Potęgowo 

- 10% rabatu na 

świadczone usługi 

ZAJAZD LEŚNY 

STAW MARCIN 

JABŁOŃSKI 

Runowo – 

parking, 

76-230 

Potęgowo 

- 10% rabatu na 

świadczone usługi 

FIRMA 

HANDLOWO – 

USŁUGOWA 

DANUTA 

BRYLOWSKA 

Potęgowo, 

ul. 

Darżyńska 4, 

76-230 

Potęgowo 

- 3% rabatu na 

usługi krawieckie, 

- 3% rabatu na 

zakup pościeli, 

- 5% rabatu na 

zakup firanek i 

zasłon 

TAX s.c. JAKUB 

RUTKIEWICZ, 

MARTA 

RUTKIEWICZ 

Runowo 23, 

76-230 

Potęgowo 

- 10% rabatu na 

świadczone usługi 

„METRYCCY” 

Stanisław 

Metrycki 

Nowe 

Skórowo 15  

76-230 

Potęgowo 

- 10% na usługi 

mechaniczne i 

wulkanizację  

- 5% na zakupy w 

sklepie (poza 

alkoholem i 

papierosami) 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

W. Polaczuk, M. 

Polaczuk  

Ul. 

Kościuszki 

4a  

76-230 

Potęgowo  

- 10% zniżki na 

zabiegi fizykalne,  

- 5% zniżki na 

zabiegi w pracowni 

balneologii, 

- 5 % zniżki na 

zabiegi w gabinecie 

masażu 

STUDIO 

KOSMETYCZNE 

„STACJA BELLA” 

Ul. 

Dworcowa 4 

76-230 

Potęgowo 

-10% rabatu na 

manicure/peddicur

e 

-10% rabatu na 

zabiegi 

pielęgnacyjne 

twarzy, w tym: 

mikrodermabrazja 

diamentowa, 

peeling 

kawitacyjny 

http://www.potegowo.pl/
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ART-TEAM 

WSPÓLNICY Sp. 

z o.o. 

DELIKATESY 

CENTRUM  

Sklep w 

Potęgowie 

Ul. 

Darżyńska 

4d 

Sklep w 

Łupawie 

- 3% rabatu na 

produkty 

znajdujące się w 

sklepie, z 

wyłączeniem 

alkoholu, 

papierosów, 

doładowań 

telefonicznych, 

mleka 

modyfikowanego 

oraz 

obowiązujących 

promocji 

EPONET 

ROBERT HURAS 

 

Sklep 

EpoNet 

Robert 

Huras  

ul. W. 

Witosa 7, 

76-230 

Potęgowo 

- 10% rabatu na 

wybrane usługi, tj. 

usługi ksero, 

wydruk zdjęć i 

usługi serwisowe: 

naprawa 

komputerów, 

telefonów, 

ustawianie anten 

telewizyjnych. 

OPRACOWAŁA: WERONIKA SAJNÓG  

ROZPOCZĘTO OPRACOWYWANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

NOWEGO UJĘCIA WODY W ŁUPAWIE  

Od wielu lat mieszkańcy miejscowości Łupawa 

wnioskowali o rozpoczęcie inwestycji w zakresie 

rozbudowy ujęć wody na potrzeby gospodarstw 

domowych, prowadzonych działalności 

gospodarczych oraz rozwoju mieszkalnictwa 

jednorodzinnego.  

Obecnie woda pitna dla mieszkańców Łupawy 

dostarczana jest za pomocą dwóch hydroforni, 

które ze względu na brak połączenia sieci 

wodociągowych działają niezależnie. Główne ujęcie 

wody znajdujące się na działce 275/5, obręb 

Łupawa, które eksploatowane jest w sposób ciągły 

od 54 lat i zapewnia dostawę wody dla ponad 500 

mieszkańców Łupawy. Wydajność studni jest 

niestety bardzo ograniczona z uwagi na zalegające 

w kolumnie rur zestawy pompowe, które zerwane 

zostały w czasie dokonywania wymian w okresie 

działalności PGR. W związku z pogłębiającym się 

zjawiskiem suszy, w momentach 

ponadnormatywnego poboru wody przez 

odbiorców, dochodzi do obniżenia lustra wody w 

ujęciu, co skutkuje zakłóceniami w ciągłości dostaw 

wody oraz powoduje ryzyko awarii zestawu 

pompowego w ujęciu głównym.  

W celu realizacji w/w zadania i przystąpienia do 

spełnienia potrzeb i oczekiwań mieszkańców w  

dniu 09 grudnia 2021 roku została zawarta umowa 

pomiędzy Wójtem Gminy Potęgowo, a Zygmuntem 

Klińskim, prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą: Zakład Usług Hydrogeologicznych 

Zygmunt Kliński na wykonanie opracowania 

dokumentacji projektowej zadania pn. „ Budowa 

ujęcia wody w Łupawie”. 

 Łączna kwota wykonania projektu : 34.563,00 zł 

brutto. 

Zakres projektu będzie obejmował wykonanie 2 

studni gwarantujących uzyskanie wydajności min. 

60m³/h z każdego otworu oraz likwidację 

istniejącego ujęcia/studni. W rezultacie zapewniony 

zostanie dostęp do wody pitnej dla mieszkańców 

obecnie zasilanych z dwóch niezależnych ujęć wody 

oraz planujących przyłączenie do sieci. Poprzez 

zapewnienie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej 

oraz wyeliminowanie kilkugodzinnych przerw w 

dostawie wody związanych z koniecznością 

wymiany pompy głębinowej, poprawiona zostanie 

funkcjonalność wodociągów gminnych. 

W dniu 16 luty 2022 roku odbyło się spotkanie na 

terenie planowanej inwestycji z projektantami, 

przedstawicielami użytkownika sieci tj. ZUP 

Potęgowo, przedstawicielem gospodarstwa rolnego 

w Łupawie i pracownikami Urzędu Gminy w 

Potęgowie.  W ramach spotkania ustalono zakres 

inwestycji, udostepnienie terenu przyległego i 

sposób odprowadzenia wód z próbnego 

pompowania wody podczas wykonywania robót 

wiertniczych.  

Planowany termin wykonania dokumentacji 

projektowej zgodnie z zawartą umową to 

15.12.2022 roku. 

OPRACOWANIE: M. MACHNIKOWSKA 
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ZMIANY W ROZLICZENIACH ZA USŁUGI 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE  

W miesiącu lutym 2022r. Zakład Usług Publicznych 

Z.B. w Potęgowie wprowadził zmiany w 

rozliczeniach za usługi dostawy wody i odbioru 

ścieków. Dotychczasowy system rozliczeń 

zaliczkowych zmieniony został na system rozliczeń 

rzeczywistych. W wyniku dokonanej zmiany 

Odbiorcy usług otrzymali w lutym br. faktury z 

niskimi kwotami do zapłaty bądź też z informacją o 

nadpłacie. Rozliczenie dotyczyło miesiąca stycznia. 

Kolejny miesięczny okres obrachunkowy (za miesiąc 

luty) rozliczony zostanie na początku miesiąca 

marca br.  

W poprzednio obowiązującym systemie 

zaliczkowym pracownicy Zakładu dokonywali 

odczytu wodomierza na koniec każdego kwartału. 

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, 

tj. na dzień zmiany cen wody i ścieków oraz na 

koniec roku kalendarzowego.   

Podawanie informacji o aktualnym stanie 

wodomierza możliwe jest telefonicznie, drogą 

elektroniczną (e-mail), osobiście oraz za pomocą 

platformy internetowej eBOK. Zachęcamy  

do korzystania z platfory eBOK, która umożliwia 

bieżące śledzenie rozliczeń Odbiorcy  

za usługi dostawy wody i odbioru ścieków (faktury, 

terminy płatności, kontrola wpłat, zaległości, 

aktualne saldo, stany wodomierzy, możliwość 

samodzielnego wpisywania stanu wodomierza, 

informacje o zmianach cen wody i ścieków, 

korespondencja).  

W ramach wprowadzonych zmian nie uległa 

zmianie cena wody i ścieków. Obowiązujące stawki 

wprowadzone na mocy  „Taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Potęgowo” zatwierdzone 

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak 

GD.RZT.70.184.225.2021/D.DW z dnia 

19.05.2021r., obowiązują od dnia 17 czerwca 2021r. 

do dnia 16.06.2022r. Treść taryfy dostępna jest na 

stronie Zakładu Usług Publicznych Z.B.  

w Potęgowie www.zuppotegowo.pl.  

ELWIRA SZEWCZYK – DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO 

„EKO-LOGICZNA POTĘGA”  

Dofinansowanie na pokrycie części kosztów 

szczelnych zbiorników bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe lub dofinansowanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że trwa nabór 

wniosków na pokrycie części kosztów szczelnych 

zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 

lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Program skierowany jest do właścicieli lub 

użytkowników wieczystych nieruchomości 

zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub 

budynkiem mieszkalnym, który jest w trakcie 

budowy. Dotacja nie dotyczy nieruchomości 

zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub 

nieruchomości mieszkalnych w trakcie budowy, do 

których planowana jest budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej.  

Dofinansowanie może zostać przyznane na zakup i 

montaż nowego, szczelnego zbiornika 

bezodpływowego na nieczystości ciekłe bytowe lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

Dotacja dotycząca zakupu i montażu zbiornika 

bezodpływowego może zostać przyznana w 

wysokości 60%, ale nie więcej niż: 

1) 2000,00 zł brutto dla zbiorników do 5 m 3 , 
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2) 3500,00 zł brutto dla zbiorników powyżej 5 m 3. 

Dotacja dotycząca zakupu i montażu przydomowej 

oczyszczalni ścieków może zostać przyznana w 

wysokości 60%, ale nie więcej niż 5000,00 zł brutto.  

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożone 

uprzednio przez Wnioskodawcę oświadczenie do 

Urzędu Gminy Potęgowo w sprawie ewidencji 

zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, podmiot ubiegający się  

o dotację powinien widnieć w ewidencji.  

Miejscowości które są objęte programem: 

Chlewnica, Darżynko, Nowa Dąbrowa, Rębowo, 

Żochowo, Piaseczno, Żychlin, Czerwieniec, Nowe 

Skórowo, Runowo, Gaje, Malczkówko, Dąbrówno 

oraz część miejscowości: Nieckowo, Łupawa, 

Grąbkowo, Węgierskie, Radosław, Rzechcino  

i Warcimino położonych na terenie gminy 

Potęgowo.  

Wnioski o udzielenie dotacji można składać 

osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem 

platformy ePUAP. Formularz wniosku jest dostępny 

w Urzędzie Gminy (pokój nr 26) oraz na stronie 

internetowej www.potegowo.pl/dotacje-

ekologiczne  lub w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Potęgowo. 

O kolejności udzielania dofinansowania decyduje 

data wpływu wniosku. Kompletne i prawidłowo 

wypełnione wnioski rozpatrywane będą według 

kolejności ich złożenia.  

Z dokładnym regulaminem poszczególnych dotacji 

można zapoznać się klikając w link: 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1

211/akt.pdf(przydomowa oczyszczalnia ścieków). 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1

210/oryginal/akt.pdf(zbiornik bezodpływowy). 

Nabór potrwa do 31 sierpnia 2022r.  

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod 

numerem telefonu: 59 841 69 48 

OPRACOWANIE: KAROLINA WISZOWATA 

 

 

 

 

 

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.potegowo.pl/dotacje-ekologiczne
http://www.potegowo.pl/dotacje-ekologiczne
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1211/akt.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1211/akt.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1210/oryginal/akt.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1210/oryginal/akt.pdf

