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W numerze: 

➢ Powitanie dzieci z Ukrainy 

➢ Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - subkonto 

➢ Marzec w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Potęgowie 

➢ Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Węgierskie 

➢ Modernizacja obiektów edukacyjnych w 

Gminie Potęgowo 

➢ Droga tymczasowa do nowego żłobka i 

przedszkola w Potęgowie 

➢ XLIV  sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Planowanie przestrzenne w gminie 

➢ Opieka Wytchnieniowa 

➢ Świadczenia 500 plus i RKO 

 

POWITANIE DZIECI Z UKRAINY 

31.03.2022r. w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Łupawie naukę rozpoczęły dzieci z 

Ukrainy, które schronienie znalazły w Pałacu pod 

Bocianim Gniazdem. Goście zostali powitani miłym 

słowem i piosenką. Przygotowana dla dzieci i ich 

opiekunów część artystyczna pozwoliła poczuć 

nowym uczniom akceptację ze strony społeczności 

szkolnej. 

 

Na początku pierwszego spotkania z dziećmi z 

Ukrainy podopieczni pani Zuzanny Malek w 

żartobliwy sposób ukazali (w języku kaszubskim) 

wybory miss wsi. Śmiechu było co niemiara, gdyż 

mali aktorzy swoje role odegrali perfekcyjnie. 

Ponadto szkolni artyści zaśpiewali piosenkę pt. 

,,Mój tata kupił kłeza”. Kaszubski przebój okazał się 

prawdziwym hitem,  do którego z chęcią przygrywali 

na instrumentach zgromadzeni w szkole goście. Na 

zakończenie uczniowie z klas trzecich zaśpiewali 

piosenkę, w której  wykazali sprzeciw toczącej 

się  wojnie. Utwór  stał się symbolem duchowego 

wsparcia narodu ukraińskiego. 

 

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Łupawie zrobili 

wszystko, by wywołać uśmiech na twarzach nowych 

kolegów i koleżanek oraz ich opiekunek. Naturalne i 

spontaniczne reakcje uczestników wydarzenia stały 

się dowodem na to, że bariera językowa – w 

kontekście przedłużającej się wojny – jest dla dzieci 

z Ukrainy najmniejszym problemem. 

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY - 

SUBKONTO 

Gmina Potęgowo udostępnia numer 

subkonta  Urzędu Gminy Potęgowo,  na który 

można dokonywać wpłat na rzecz Uchodźców z 

Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. 

Z zebranych środków zakupimy art. pierwszej 

potrzeby,  medyczne i higieniczne, art. do wyprawek 

szkolnych oraz inne w miarę potrzeb. 

Za przekazane środki serdecznie dziękujemy. 

Bank Millenium z dopiskiem „Pomoc Ukrainie” 

PLN 70 1160 2202 0000 0005 2128 5207 

OPRACOWANIE: D. MAJCHRZAK 

MARZEC W GMINNYM OŚRODKU 

KULTURY W POTĘGOWIE  

11 marca br. w sali Gminnego Centrum Kultury w 

Potęgowie odbyło sie spotkanie z okazji  Dnia 

Kobiet. To był piękny i wzruszający wieczór, z 

pysznym jedzeniem, piękną muzyką i rozmowami o 

wszystkim, co ważne... Gminny Dzień Kobiet, 

http://www.potegowo.pl/
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międzynarodowy...polsko- ukraiński. W trakcie 

spotkania odbył się profesjonalny pokaz kulinarny 

"Finger Food" w wykonaniu mistrza kucharskiego 

Andrzeja Mańskiego, profesjonalny pokaz makijażu 

w wykonaniu pani Ewy Sakowicz oraz zbiórka nas 

rzecz  ukraińskich rodzin przeprowadzona przez 

"Fundację Inicjatywa". Spotkanie uatrakcyjniły 

występy zespołów: "Polanki", Wiśta Wio!" oraz 

"Dancing Band". Dziękujemy za piękne życzenia, 

występy i Waszą obecność! 

Słoneczna, radosna ... to musi być wiosna... 

Przywitaliśmy ja z muzyką, radością oraz 

tradycyjnym ogniskiem i paleniem eko Marzanny. W 

powitaniu wiosny, które odbyło się na placu przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie 21 marca 

uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Potęgowie oraz 

z klas I-III Szkoły Podstawowej w Potęgowie. 

Tradycyjnie były pyszne kiełbaski, słodkie napoje i 

zabawa na świeżym powietrzu. Dziękujemy paniom 

Joannie Princ-Gołębiewskiej i Agnieszce 

Klawikowskiej z GBP w Potęgowie za pomoc i 

zangażowanie, wszystkim dzieciom i ich 

wychowawcom oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w 

Potęgowie i Przedszkola w Potęgowie za liczny 

udział i wspólną zabawę.   

 

W marcu kontynuujemy nasze stałe zajęcia dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Dwa razy w tygodniu 

najmłodsi uczestnicy naszych zajęć tworzą 

niepowtarzalne prace plastyczne w ramach 

Kreatywnej Pracowni Malucha. Odbywają się 

cotygodniowe zajęcia taneczne, muzyczne, zajęcia 

karate, zajęcia robotyki, próby zespołów, treningi 

fitness. 25 marca odbyło się spotkanie 

organizacyjne i pierwsze zajęcia hip hop w ramach 

powstania nowej sekcji tanecznej! Naszej nowej 

grupie życzymy wytrwałości, a trenerowi 

niegasnącego zaangażowania :) 

 

Już wkrótce Wielkanoc. Serdecznie zapraszamy do 

udziału w konkursie na "Najpiękniejszą Palmę 

Wielkanocną". Tradycyjnie, przyniesione prace, 

ozdobią kościoły w Gminie Potęgowo. Liczymy na 

Waszą kreatywność i zaangażowanie. Szczegółowe 

informacje dotyczące konkursu w regulaminie.  

W związku z trwającą wojną w Ukrainie w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Potęgowie koordynujemy prace 

związane ze zbiórką darów dla Ukrainy. 2 marca br. 

wyruszył transport darów do gminy Partnerskiej w 

Ustrzykach Dolnych. Obecnie wciąż trwa zbiórka i 

przekazywane są podstawowe artykuły pierwszej 

potrzeby ukraińskim rodzinom, mieszkającym w 

Naszej Gminie. Dziękujemy wszystkim, którzy 

włączyli się do tej pory do akcji pomocy Ukrainie. 

Wciąż przyjmujemy dary, które będą sukcesywnie 

przekazywane najbardziej potrzebującym. 

Pomagamy jak umiemy    

BUDOWA PLACU PRZY ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

WĘGIERSKIE 

W roku 2016 Zakład Usług Publicznych Z.B. w 

Potęgowie wyłączył z eksploatacji ujęcie wód 

podziemnych w miejscowości Węgierskie. Po 

likwidacji studni głębinowej i usunięciu armatury 

wodociągowej, teren strefy ochronnej ujęcia wody 

obejmującej działkę nr ½ obręb Węgierskie oraz 

http://www.potegowo.pl/
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budynek hydroforni, przekazane zostały na rzecz 

sołectwa Węgierskie.  

 

W roku 2020 na placu sołeckim wybudowana 

została drewniana wiata, która pozwoli 

mieszkańcom sołectwa na organizację spotkań 

integracyjnych oraz zebrań sołeckich.  

W celu poprawy warunków komunikacyjnych na 

terenie placu sołeckiego na wniosek sołtysa – Pana 

Jacka Dąbrowskiego, Zakład Usług Publicznych Z.B. 

w Potęgowie wykonał w marcu br. utwardzony plac 

o powierzchni około 180 m2. Plac wykonano z kostki 

brukowej pozyskanej z demontażu chodnika na ul. 

Kościuszki w Potęgowie. Prace sfinansowano  

ze środków Urzędu Gminy w Potęgowie.  

DYREKTOR ZUP POTĘGOWO – ELWIRA 

SZEWCZYK 

MODERNIZACJA OBIEKTÓW 

EDUKACYJNYCH W GMINIE POTĘGOWO  

W dniu 24 marca 2022 Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie 

zadania: Modernizacja obiektów edukacyjnych na 

terenie Gminy Potęgowo – SP Łupawa, SP 

Potęgowo. Jest to pierwsze z zadań, na które Gmina 

otrzymała dofinansowanie z Programu RZĄDOWY 

FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Skarbnik Gminy 

Potęgowo Dorota Majchrzak, Z-ca Wójta Anna 

Boniecka, przedstawiciel Banku Gospodarstwa 

Krajowego Michał Maliński, pracownicy Referatu 

Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień 

Publicznych. Wykonawcą zadania jest firma pana 

Artura Chadacza ze Słupska CHADACZ-FLOOR, który 

wyłoniony został po przeprowadzonym 

postępowaniu w trybie podstawowym.  

 

Zakres zamówienia jest następujący: 

Zadanie I -  Modernizacja SP Łupawa 

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane 

związane z termomodernizacją budynku Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie: 

• przebudowa pochylni dla osób 

niepełnosprawnych (roboty związane z 

dociepleniem budynku), 

• przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 

w użytkowanym budynku wraz  

z wymianą kotła węglowego na kocioł na 

biomasę - na paliwo stałe (pellet) o nominalnej 

mocy 285 kW, 

• wymiana grzejników; 

• przebudowa instalacji c.w.u. w budynku wraz z 

montażem powietrznej pompy ciepła typu 

powietrze-woda, rodzaj urządzenia split o 

maksymalnej mocy grzewczej 12,6 kW; 

• przebudowa instalacji elektrycznej w budynku, 

wymiana opraw oświetleniowych wraz z 

montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 

min. 10 kW. Panele PV doposażone w 

urządzenia zabezpieczające tj. optymalizery + 

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


S t r o n a  | 4 

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

INFORMATOR UGP 

falowniki solaredge oraz zastosowanie paneli 

dwustronnych Glass Glass. 

• docieplenie dachu i elewacji, 

• wykonanie robót budowlanych polegających 

na remoncie obiektu budowlanego  

w zakresie wymiany okładziny schodów 

zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej, pokrycia dachu, obróbek 

blacharskich, systemu rynien i rur spustowych, 

instalacji odgromowej, 

• montażu krat w otworach okiennych. 

 

 

Zadanie II – Przebudowa SP Potęgowo 

Roboty związane są z przebudową i rozbudową 

części SP Potęgowo na oddział przedszkolny. Projekt 

zakłada: dobudowę pomieszczenia gospodarczego, 

szatni oraz wiatrołapu, wydzielenie w obiekcie 3 

pomieszczeń przedszkolnych, jadalni, 

pomieszczenia socjalnego i remont toalet z 

dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, a 

także dostosowanie obiektu do przepisów 

sanitarnych i przeciwpożarowych.  Przebudową 

zostanie objęta część parteru budynku szkoły.  

Projektuje się zmianę układu pomieszczeń poprzez 

oddzielenie projektowanego przedszkola od części 

budynku pełniącego nadal funkcję szkoły, 

wydzielenie pomieszczenia personelu i magazynu 

leżaków z części istniejącego holu, wydzielenie 

kuchni cateringowej i zmywalni z pracowni dzieci 

młodszych oraz zmianę lokalizacji wejścia do WC 

personelu.  

 

W ramach realizacji inwestycji w część istniejącej 

podlegającej przebudowie zostaną wykonane 

następujące roboty budowlane: 

• roboty rozbiórkowe polegające na: rozbiórce 

ściany, demontażu części stolarki drzwiowej, 

demontażu 2 sztuk okien, wykuciu otworów 

drzwiowych w ścianach istniejących, 

demontażu wykładzin PCV w pomieszczeniach 

przebudowywanych,  

• roboty murowe polegające na: wykonaniu 

nowych ścian z gazobetonu w grubości 18, 12 

cm oraz 6cm oraz zamurowaniu otworów 

drzwiowych, 

• tynkowanie nowych ścian,  

• wykonanie okładzin z glazury na wysokość 

2,0m w pom. przedsionków WC oraz w 

pomieszczeniu kuchni; w zmywalni położenie 

glazury na całej wysokości, 

• wykonanie nowych posadzek w 

pomieszczeniach przebudowywanych, 

• wymiana okien w dwóch pomieszczeniach na 

nowe o odporności ogniowej E130 wraz z 

wymianą parapetów wewnętrznych i 

zewnętrznych, 

• montaż nowych drzwi płytowych do nowych 

pomieszczeń WC personelu, 

• wykonanie uzupełnienia posadzek, okładzin 

posadzek oraz okładzin ścian,  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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• wykonanie  gładzi gipsowych na ścianach, 

sufitach oraz ich pomalowanie w skrzydle 

budynku, w którym wykonywane są prace. 

W częściach  dobudowywanych będą wykonane 

następujące roboty budowlane:  

• rozbiórka istniejących schodów z drugiej 

strony kolidujących z dobudową, 

• ocieplenie  ścian, wraz z wyprawą tynkarską,  

• dobudowa fundamentów: żelbetowe 

50x30cm,  

• murowanie ścian fundamentowych z bloczków 

betonowych wraz z ociepleniem styropianem 

gr.8 cm; na cokole okładzina z płytek 

klinkierowych,  

• murowanie ścian nadziemia z bloczków 

gazobetonowych gr.24cm,  

• tynkowanie, gładziowanie, gipsowanie, 

malowanie wewnątrz,  

• wykonanie posadzek na gruncie zgodnie z 

projektem budowlanym, warstwy 

wykończeniowe z płytek gres,  

• wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej 

według projektu budowlanego,  

• wykonane nowych schodów na zewnątrz przy 

pomieszczeniu gospodarczym  

(uzupełnić betonem) oraz dwóch podestów 

przed wejściem. Schody i podesty wykonane 

zostaną z mrozoodpornych, antypoślizgowych 

płytek, 

• ocieplenie ścian od zewnątrz wełną mineralną 

ng.12cm oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej 

zgodnie z przyjętym jednym z systemów. 

Prace elewacyjne:  

• wymiana istniejącego ocieplenia ze styropianu 

na wełnę mineralną o tej samej grubości oraz 

wykonanie wyprawy tynkarskiej w miejscach 

wskazanych w projekcie budowlanym,  

• oczyszczenie, gruntowanie i pomalowanie 

ścian na których zostanie wykonana  wymiana 

ocieplenia na kolor możliwie najbardziej 

zbliżony do istniejącego. 

Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem 

terenu:  

• wykonanie utwardzonej drogi pożarowej w 

obrzeżach betonowych oraz  

w krawężnikach na ławach betonowych z kostki 

betonowej o pow. ok. 495m² wraz  

z fragmentem chodnika o pow. ok. 9,75m² przy 

budynku 

• wymiana dwóch bram wjazdowych w 

istniejącym ogrodzeniu. 

Koszt inwestycji wynosi: 4.251.720,72 zł, w tym:  

• modernizacja SP Łupawa – 3.218.777,00 zł 

• przebudowa SP Potęgowo – 1.032.943,72 zł. 

Dofinansowanie z Programu „Polski Ład” wynosi 

85% kosztów, tj. 3613.962,61 zł. 

Termin wykonania prac został określony do 18 

miesięcy od dnia podpisania umowy, do sierpnia 

2022 mają zostać wykonane roboty w Szkole w 

Potęgowie.  

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ 

DROGA TYMCZASOWA DO NOWEGO 

ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W POTĘGOWIE  

W miesiącu marcu br. przy pomocy firmy 

zewnętrznej wyłonionej w drodze zapytania 

ofertowego wykonaliśmy remont odcinka drogi 

gminnej w Potęgowie od Szkoły Podstawowej  

w stronę DK6 na długości ok. 280 mb.  

 

W ramach remontu na powyższym odcinku zostały 

ułożone płyty betonowe typu Yomb, dzięki czemu 

rodzice będą mogli bez problemu dowieźć swoje 

pociechy do nowego żłobka i przedszkola. Jest to 

rozwiązanie tymczasowe, ponieważ w najbliższych 

http://www.potegowo.pl/
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latach planowane jest wykonanie kompleksowej 

przebudowy tego odcinka drogi. 

OPRACOWANIE: M. BEREZOWSKA 

XLIV  SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 30 marca 2022 r. odbyła się XLIV  sesja Rady 

Gminy Potęgowo. Porządek obrad był dosyć bogaty. 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zientarski, po czym Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z 

działalności międzysesyjnej.  

Następnie pani Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Potęgowie przedstawiła: 

- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2021, 

- raport monitorujący Gminny program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Potęgowo na 

lata 2021 – 2025 za rok 2021. 

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Bogusław Cyrny zaprezentował raport z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Gminy 

Potęgowo oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Potęgowo za rok 2021. 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 

Narkomanii na rok 2022. 

2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla Strażaków Ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Potęgowo biorących udział w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu. 

3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 

XXXIV/322/2021 Rady Gminy Potęgowo w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Potęgowo na rok szkolny 

2021/2022. 

4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Potęgowo. 

5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Potęgowo na rzecz użytkownika wieczystego. 

6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

m.p.z.p. dla nieruchomości położonych przy 

ulicy Inwestycyjnej w miejscowości Potęgowo, 

gmina Potęgowo. 

7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

m.p.z.p. dla fragmentów obrębów Głuszynko, 

Grapice i Rzechcino, w gminie Potęgowo. 

8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Skórowo Nowe i fragmentu obrębu Nieckowo, 

w gminie Potęgowo. 

9. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego parku 

elektrowni wiatrowych Darżyno oraz 

miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego parku elektrowni wiatrowych i 

biogazowych Darżyno. 

10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu obrębu Łupawa, w gminie 

Potęgowo. 

11. w sprawie określenia zakresu pomocy 

udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie 

Gminy Potęgowo. 

12. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2022 rok. 

http://www.potegowo.pl/
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13. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022 – 

2036. 

Poprzez podjęcie uchwał Gmina wzbogaciła się o 

trzy nowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Zaprezentował je ich autor dokumentacji Filip 

Sokołowski, prowadzący firmę Urban Consulting w 

Gdyni.  W ten sposób na terenie naszej Gminy mamy 

uregulowane już wszystkie strefy oddziaływania 

elektrowni wiatrowych, co oznacza, ze możliwa jest 

zabudowa mieszkaniowa w obszarze do 10-

krotności wysokości elektrowni wiatrowej. Okres 

przejściowy na uchwalenie miejscowych planów na 

takich obszarach został wyznaczony do lipca 2022r.  

Na skutek uchwalonych zmian w budżecie do 

realizacji zostało wprowadzone nowe zadanie 

inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej 

w Chlewnicy, prowadzącej od drogi krajowej nr 6 do 

Zakładu Zagospodarowana Odpadów w Chlewnicy 

ELWOZeco Sp. z o.o. oraz Biogazowni. Wiąże się to 

też z budowa bezpiecznego zjazdu z drogi krajowej.  

W tym roku wykonany zostanie projekt techniczny. 

 

Po przyjęciu uchwał nastąpił moment pożegnania 

wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Danuty 

Huras, z powodu odejścia na emeryturę. Pani 

Danuta pracowała w Urzędzie Gminy od 1994 r. Była 

inspektorem ds. inwestycji, a latach 2004 – 2014 

również zastępcą Wójta Gminy Potęgowo. Podczas 

przemówień pożegnalnych zarówno Wójt Gminy jak 

i Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo, podkreślili 

wielkie zasługi pani Huras na rzecz rozwoju naszej 

Gminy poprzez realizację wielu zadań 

inwestycyjnych oraz fachowość jako pracownika. 

Pani Danuta godnie reprezentowała naszą Gminę 

jako zastępca Wójta. Życzymy jej samych 

pogodnych dni na emeryturze! 

Na zakończenie zgłaszano wolne wnioski. Na sesji 

gościli rodzice dzieci uczących się w Szkole 

Podstawowej w Skórowie zaniepokojeni losem 

placówki i chcący poznać zamierzenia włodarzy 

dotyczące jej funkcjonowania. 

Szczegółowe informacje z obrad już niebawem w 

protokole.   

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE 

Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 

marca 2022r. Radni podjęli pięć uchwał dotyczących 

planowania przestrzennego. Dwie z nich dotyczyły 

przystąpienia do prac planistycznych. Uchwałą Nr 

XLIV/432/2022 przystąpiono do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomości położonych przy 

ulicy Inwestycyjnej w miejscowości Potęgowo, 

natomiast uchwałą Nr XLIV/433/2022 przystąpiono 

do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

obrębów Głuszynko, Grapice i Rzechcino, w gminie 

Potęgowo. Pozostałe trzy uchwały dotyczyły 

uchwalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP): 

• dla fragmentu obrębu Łupawa 

• dla obrębu Nowe Skórowo i fragmentu obrębu 

Nieckowo   

• zmiany MPZP parku elektrowni wiatrowych 

Darżyno oraz MPZP parku elektrowni 

wiatrowych i biogazowych Darżyno 

Uchwalenie MPZP dla fragmentu obrębu Łupawa 

oraz MPZP dla obrębu Nowe Skórowo i fragmentu 

obrębu Nieckowo zakończyło działania gminy 

Potęgowo zmierzające do odblokowania 

strategicznych miejscowości gminnych, w których 

ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych i wprowadzona w niej zasada 10H 

uniemożliwiła lokalizację nowej zabudowy 

mieszkaniowej lub mieszanej w skład której wchodzi 

zabudowa mieszkaniowa. Wspomniana zasada 

pozwala na budowę budynków mieszkalnych w 

odległości wynoszącej co najmniej 10-krotną 

wysokość turbiny wiatrowej. Obszar oddziaływania 

elektrowni wiatrowych, zgodnie ze wskazaną regułą 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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w rzeczywistości wynosi około 1,5-2 km w 

promieniu istniejącego/planowanego wiatraka.  

W związku z powyższym bardzo duży obszar naszej 

gminy został wyłączony z możliwości zabudowy 

mieszkaniowej. Ustawa „wiatrakowa” wprowadziła 

przepisy przejściowe, które umożliwiają gminom 

uchwalanie MPZP dopuszczających zabudowę 

mieszkaniową do lipca 2022r. Priorytetowym celem 

polityki przestrzennej gminy Potęgowo było 

skorzystanie właśnie z tego okresu. 

Uchwalenie MPZP dla fragmentu obrębu Łupawa 

oraz MPZP dla obrębu Nowe Skórowo i fragmentu 

obrębu Nieckowo stanowi zakończenie działań 

gminnych, które były realizowane systematycznie 

od 2018 roku. 

OPRACOWANIE: A. PADUCH-JUREK 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 

Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022 

oraz „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej”- edycja 2022. 

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie 

finansowe w wysokości 22.593,00 zł na realizację 

resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022” w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Program ma na celu 

zapewnienie osobom niepełnosprawnym 

posiadającym orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez 

usługi asystenta. Gmina Potęgowo otrzymała 

również wsparcie finansowe w wysokości 51 408,00 

zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa – edycja 2022” w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. W ramach Programu zakłada 

się wsparcie członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie 

doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej, świadczonej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby 

zainteresowane tymi formami pomocy proszone są 

o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 

Potęgowo, tel. 59/8115114. 

OPRACOWAŁA: W. SAJNÓG  

ŚWIADCZENIA 500 PLUS I RKO  

Od 1 lutego 2022 r. można składać wniosek do ZUS 

na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał 

rok i rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. Terminy 

składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 

świadczeniowy. Jak informuje resort rodziny jeśli 

rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z 

wymaganymi dokumentami na kolejny okres 

świadczeniowy: 

1. od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS 

rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 

czerwca 2022 r., 

2. od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy 

wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem 

za czerwiec - do 31 lipca 2022 r., 

3. od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS rozpatrzy 

wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem 

za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r., 

4. od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek 

i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie 

od lipca - do 30 września 2022 r., 

5. od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy 

wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem 

jedynie od sierpnia  - do 31 października 2022 r 

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.  

Wnioski o przyznanie świadczenia „500 plus” i RKO 

można przesyłać tylko elektronicznie przez 

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal 

Empatia lub przez bankowość elektroniczną. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://empatia.mpips.gov.pl/
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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.  

OPRACOWAŁA: W. SAJNÓG  

 

 

 

 

http://www.potegowo.pl/
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https://www.zus.pl/e-wizyta
https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe

