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W numerze: 

➢ Gminny żłobek i przedszkole w Potęgowie już 

otwarte 

➢ „Operacja Czysta Rzeka 2022” 

➢ Uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, 

Potęgowo, Malczkówko 

➢ Kulturalny maj w Gminie Potęgowo 

➢ W Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie 

szkolimy się i inwestujemy w nowy sprzęt 

cyfrowy 

➢ Nagrody dla członków koła teatralnego 

➢ XLVII sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Likwidacja kasy 

➢ Zmiana stawki za odpady i nowy pojemnik 

➢ Informacja w sprawie zmiany cen usług 

dostawy wody i odbioru ścieków od 17 

czerwca 2022 roku 

➢ Usługa indywidualnego transportu door-to-

door – ponad rok świadczenia usługi 

➢ Stypendium Wójta Gminy Potęgowo 

➢ Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 

➢ Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

 

GMINNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE W 

POTĘGOWIE JUŻ OTWARTE  

Dzieci z rodzicami, mieszkańcy i zaproszeni goście 

uczestniczyli w sobotę 7 maja w oficjalnym 

otwarciu i prezentacji nowej placówki edukacyjnej 

w Potęgowie. Wartość inwestycji to ponad 8 000 

000 zł. 

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: dzieci 

z rodzicami i mieszkańcy gminy, Wicestarosta 

Słupski Rafał Konon, Pomorski Wicekurator Oświaty 

Anna Gańska – Lipińska, Wójt Gminy Główczyce 

Danuta May, Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier, 

Prezydent Słupska Krystyna Danilecka – 

Wojewódzka i Skarbnik Miasta Anna Gajda, Wójt 

Gminy Smołdzino Arkadiusz Walach, Burmistrz 

Lęborka Witold Namyślak, Wójt Gminy Czarna 

Dąbrówka Jan Klasa, Przewodniczący Rady Gminy 

Potęgowo Waldemar Zientarski oraz Radni Gminy 

Potęgowo, Skarbnik Miasta i Gminy Kępice Grzegorz 

Ożóg, przedstawiciele wykonawcy inwestycji - 

kierownik projektu Michał Karbownik i dyrektor 

handlowy Łukasz Górczak, inspektor nadzoru 

Radosław Posmykiewicz z Jerzym Sajkiem i 

Szymonem Jakimą, a także przedstawiciele 

podwykonawców. Budynek został poświęcony 

przez Księdza Dziekana Waldemara Pieleckiego. Po 

uroczystym przecięciu wstęgi, uczestnicy zwiedzali 

obiekt oraz korzystali z atrakcji przygotowanych dla 

dzieci. 

 

- Ta placówka to nasza odpowiedź na potrzeby 

mieszkańców Gminy Potęgowo, zakładających 

rodziny i potrzebujących miejsca, w którym ich 

dzieci będą bezpiecznie spędzać czas gdy rodzice idą 

do pracy – mówił podczas otwarcia Dawid Litwin, 

wójt Gminy Potęgowo. – To nowoczesny i w pełni 

wyposażony budynek, otoczony piękną 

przestrzenią. Dziękuję radnym gminy, którzy 

wspierali tę inwestycję i wszystkim pracownikom 

zaangażowanym w jej realizację – podsumował 

wójt. 

 

Placówka powstała w niedalekim sąsiedztwie Szkoły 

Podstawowej w Potęgowie. To nowoczesny obiekt 

w technologii prefabrykowanego szkieletu 
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drewnianego, zapewniający wysoką 

energooszczędność. Budynek został wyposażony w 

panele fotowoltaiczne i jest podłączony do 

ekologicznej sieci ciepłowniczej zasilanej z 

Elektrowni Biogazowej w Darżynie. 

 

Część przedszkolna i żłobkowa są rozdzielone, 

pozostałe funkcje (administracyjna, techniczna, 

blok kuchenny) są współdzielone. Każda sala 

dydaktyczna ma szatnię, toalety oraz własne wyjście 

na taras i place zabaw. Obiekt jest dostępny dla 

osób niepełnosprawnych. Został również 

zagospodarowany teren wokół placówki, na którym 

powstały trzy place zabaw, alejki spacerowe, 

chodniki oraz parking. 

 

Wartość inwestycji wyniosła 7.937.285,46 zł. 

Budynek wyposażono w meble i niezbędne sprzęty 

na kwotę 240.000,00 zł. Gmina pozyskała 

dofinansowanie na część żłobkową ze środków 

budżetu państwa w ramach Resortowego Programu 

Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 „MALUCH +” 2021 w kwocie 1.320.000,00 zł, 

oraz na część przedszkolną ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu 

„Potęga Przedszkolaka” na kwotę 277.500 zł 

(wyposażenie placów zabaw, pomoce dydaktyczne, 

sprzęt multimedialny i meble). 

 

Inwestycję realizowało konsorcjum, którego 

liderem była Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. 

sp.k. z Gdańska. Nadzór inwestorski sprawowany 

był przez zespół inspektorów pod kierownictwem 

Radosława Posmykiewicza z Kobylnicy, 

prowadzącego Obsługę Inwestycji Budowlanych. 

 

W celu uzbrojenia działki pod budowę nowego 

obiektu wykonano rozbudowę sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, wybudowano również tymczasową 

drogę dojazdową z płyt drogowych i miejsca 

postojowe wzdłuż drogi. Wkrótce gmina z własnych 

środków zakupi także dodatkowe wyposażenie 

placów zabaw. 

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ  

„OPERACJA CZYSTA RZEKA 2022”  

Operacja Czysta Rzeka to ogólnopolska akcja, której 

etapem jest cykl Akcji Lokalnych, w ramach których 

ochotnicy sprzątają koryta rzek, brzegi oraz 

najbliższe otoczenie z zalegających tam śmieci. 

Początkowo miała dotyczyć jedynie rzeki Bug, ale 

szybko okazało się, że są chętni do propagowania 

idei w całej Polsce. Na terenie Gminy Potęgowo 

http://www.potegowo.pl/
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akcja zbierania śmieci z rzeki Łupawa odbyła się 30 

kwietnia 2022 r.  

W akcji wzięło udział 7 osób, niedużo, ale mamy 

nadzieję, że z czasem zaangażowanych w akcję 

będzie więcej osób. Posprzątano rzekę na dwóch 

odcinkach po ok. 150 m w dół i w górę od mostu w 

Łupawie oraz w okolicach wsi Żochowo.  

Zebrano 72 worki śmieci o pojemności 120, a oprócz 

tego opony samochodowe, wózek dziecięcy i inne 

odpady. Kilkanaście worków z odpadami wyłowiono 

z rzeki.  

 

Ilość zebranych odpadów na takim odcinku rzeki 

przeraża. Niestety winę za ten stan rzeczy ponoszą 

mieszkańcy, którzy wrzucają odpady wprost do 

rzeki. To kompletnie niezrozumiałe, gdyż dzisiaj 

każdy mieszkaniec ma możliwość oddania każdej 

ilości odpadów. 

 

Akcja ma na celu uwrażliwienie wszystkich na 

wszechobecny problem zaśmiecania rzek 

odpadami. 

 Mamy głęboką nadzieję, że w przyszłości akcja 

będzie miała szersze grono odbiorców: młodzieży 

szkolnej, turystów, wędkarzy i społeczności 

lokalnych zamieszkujących okolice.  

OPRACOWANIE: EWA CHMURA 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI 

WODNO –  ŚCIEKOWEJ W GMINIE 

POTĘGOWO –  DĄBRÓWNO, POTĘGOWO, 

MALCZKÓWKO  

20 maja 2022 Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin 

podpisał umowę na wykonanie dużego zadania: 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w 

Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, 

Malczkówko. Jest to drugie 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, przedstawiciel Banku 

Gospodarstwa Krajowego Michał Maliński, 

pracownicy Referatu Inwestycji, Gospodarki 

Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Wykonawcą 

zadania jest firma pana Marka Wenty Usługi Wodno 

– Kanalizacyjne i C.O. z Mikorowa, który wyłoniony 

został po przeprowadzonym postępowaniu w trybie 

podstawowym.  

Zakres zamówienia jest następujący: 

Zadanie I- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przepompowniami ścieków oraz  z 

przyłączami kanalizacyjnymi w Dąbrównie” 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 

ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi. 

Planowany zakres inwestycji dotyczy budowy 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 

przyłączami do granicy działek. Planowany przebieg 

sieci dotyczy zabudowanej części miejscowości 

Dąbrówno w obrębie drogi powiatowej działki nr 

132 i 231 obręb Grąbkowo (włączenie do istniejącej 

http://www.potegowo.pl/
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sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w okolicy 

działki nr 51/2 obręb Grąbkowo). Następnie 

projektowana sieć przebiegać będzie w obrębie 

drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówno dz. nr 

40, oraz działek gminnych nr 108, 161/3, 157 – drogi 

gminne obręb Dąbrówno.   

Zakres prac obejmuje wykonanie: 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

• rury z polietylenu PE-HD100 SDR17 PN10 RC 

dwuwarstwowe koloru czarnego o średnicy De 

110/6,6mm i długości L=3027,80 m, 

• przepompownia ścieków z kręgów betonowych 

beton C35/45 o średnicy Dn1500 mm h=3,1 m, 

z przyłączem energetycznym i 

zagospodarowaniem terenu przepompowni 

• przepompownia ścieków z kręgów betonowych 

beton C35/45 o średnicy Dn1500 mm h=5,5 m, 

z przyłączem energetycznym i 

zagospodarowaniem terenu przepompowni 

• studnie betonowe Dn1200mm z zaworami 

napowietrzająco-odpowietrzającymi – 3 szt., 

• studnie rozprężne betonowe Dn1200mm – 2 

szt. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

• rury z polichlorku winylu PCV o średnicy 

De200/5,9 mm SN8 ścianka lita i długości 

• L=3134,30 m, 

• studnie rewizyjne z PCV o średnicy De400 mm z 

włazem żeliwnym klasy D-400 osadzonym na 

rurze teleskopowej z pierścieniem 

odciążającym – 102 szt., 

• studnie rewizyjne betonowe i średnicy 

Dn1000mm i Dn1200mm z żelbetową płytą 

nastudzienną z włazem żeliwnym klasy D-400 z 

pierścieniem odciążającym – 2 szt., 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• rury z polichlorku winylu PCV o średnicy 

De160/4,7 mm SN8 ścianka lita i długości 

L=360,40 m, w ilości 54 szt.  

• rury z polietylenu PE-HD100 SDR11 PN16 

koloru czarnego o średnicy De 40/3,7mm i 

długości L=23,40 m. w ilości 2 szt.  

Zadanie II- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przepompownią ścieków w Potęgowie” 

Zakresem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Sieć 

budowana jest na potrzeby odbioru ścieków z 

istniejącej oraz planowanej zabudowy 

zlokalizowanej w północnej części miejscowości 

Potęgowo na działkach nr 5, 39, 29, 22/11, 37/11, 

37/9, 24, 13, 10 obręb Potęgowo oraz działki  nr 56, 

75 obręb Skórowo Nowe. Wszystkie działki objęte 

inwestycją stanowią pasy drogowe w 

obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zakres prac obejmuje wykonanie:  

• sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE HD 

100 SDR 17 PN 10RC De 110/6,6 mm, długości 

1418,15 m 

• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 

PVC SN 8, ścianka lita, De 200/5,9 mm, 

długości 39,20 m 

• przecisk pod pasem drogowym w obrębie 

drogi powiatowej, rura osłonowa stal DN 300,  

długości 15,30 m 

• przewiert sterowany pod pasem drogowym w 

obrębie drogi powiatowej, rura osłonowa stal 

DN 150, długość 11,50 m 

• studnie PVC 400 z włazem D400, szt. 1 

• studnie betonowe DN 1200 z zaworem 

odpowietrzającym DN 80, kpl. 2  

• montaż 1 kpl. przepompowni ścieków DN 1500 

z betonu C35/45,  z przyłączami 

energetycznymi i zagospodarowaniem terenu 

przepompowni 

Zadanie III- „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Malczkówko” 

Zakresem zamówienia jest budowa sieci 

wodociągowej o długości 1070,30 m z rur PE 90  

do miejscowości Malczkówko, w gminie Potęgowo 

wraz z nadziemnymi hydrantami  

p. pożarowymi DN80 (3 szt.) i przyłączami z rur PE 

32 mm o łącznej długości 73,70m     

(15 sztuk), od istniejącego wodociągu (skrzyżowanie 

drogi wojewódzkiej nr 211 z działką gminną nr 

33/37, obręb Karżnica) do miejscowości 

Malczkówko zlokalizowana przy drodze gminnej 

działka nr 18 obręb Malczkówko, w celu 

zaopatrzenia w wodę domów mieszkalnych, 

http://www.potegowo.pl/
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gospodarstw rolnych oraz celów 

przeciwpożarowych w/w miejscowości.  

Należy też wykonać badanie wody pod względem 

sanitarnym oraz badanie wydajności hydrantów 

zewnętrznych wykonane pod kontrolą i w 

uzgodnieniu z Zakładem Usług Publicznych w 

Potęgowie – użytkownika sieci 

Inwestycje te, szczególnie w miejscowościach 

Dąbrówno i Malczkówko są długo wyczekiwane 

przez mieszkańców. 

Termin wykonania robót został określony do 15 

miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Koszt inwestycji wynosi: 4.497.498,00 zł, w tym:  

• kanalizacja sanitarna w Dąbrównie – 

3.221.120,00 zł 

• kanalizacja sanitarna w Potęgowie – 

750.945,00 zł 

• wodociąg w Malczkówku – 525.433,00 zł 

Dofinansowanie z Programu „Polski Ład” wynosi 

95% kosztów, tj. 4.272,623,10 zł. 

W tym samym dniu podpisana też została umowa na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego w/w zadań. 

Zamówienie zostało udzielone panu Krzysztofowi 

Chwaliszowi z Koszalina, prowadzącemu biuro pod 

nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 

Handlowe UNO. Koszt usługi wynosi 68.880,00 zł.  

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ 

KULTURALNY MAJ W GMINIE 

POTĘGOWO  

Niezwykle rozpoczął się kulturalny maj w Gminie 

Potęgowo! Niesamowici artyści, cudowny, 

plenerowy koncert! 6 maja o godz. 19:00 na Scenie 

przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie 

zaśpiewali znakomici soliści operowi: Liza 

Wesołowska – sopran, Tomasz Maleszewski – tenor, 

a liczne anegdoty i ciekawostki związane z królową 

sztuk muzycznych opowiedział Maciej 

Michałkowski. A wszystko w ramach projektu, 

OPERA na WYNOS!, który jest kontynuacją 

niezwykle udanego jakim stał się koncert „Operetka 

na WYNOS!”, zaprezentowany przez 

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska. 

Przypominając włoską tradycję koncertowania na 

ulicach, zaproponowaliśmy mieszkańcom Naszej 

Gminy ten niezwykle popularny i popisowy 

repertuar muzyczny, dodatkowo wzbogacając go 

najpiękniejszymi ariami i duetami operowymi. W 

programie wydarzeń znalazły się pieśni 

nepolitańskie, takie jak m. in.: "Santa Lucia", 

"Mamma", "Torna e Sorriento", "O Sole Mio", "La 

spangola", "Funiculi, funicula", a także arie i duety z 

oper: "La traviata", "Gianni Schicchi", "Cyganeria", 

„Romeo i Julia”, „Napój miłosny”, „Rigoletto” i wiele 

innych. 

 

Uczestnicy wydarzenia otrzymali bezpłatne 

pocztówki z ciekawostkami związanymi z pieśniami 

neapolitańskimi i sztuką operetkową, na których 

znajdują się także rebusy, wykreślanki i krzyżówka 

dla dzieci. Wstęp na koncert był bezpłatny, projekt 

został dofinansowany ze środków Powiatu 

Słupskiego. 

Goszczący u Nas artyści otrzymali gromkie i gorące 

brawa i obiecali, że to nie był ostatni koncert w ich 

wykonaniu. Cieszymy się zapowiedzią kolejnego, 

niezwykłego koncertu! 

 

http://www.potegowo.pl/
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7 maja br. odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego 

Żłobka i Przedszkola w Potęgowie! Pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie zadbali o 

obsługę techniczną imprezy oraz o  przygotowanie 

zajęć artystycznych dla dzieci. W naszym namiocie 

nie  mogło więc zabraknąć kreatywnych stołów, przy 

których dzieci tworzyły cuda z papieru: niezwykłe 

kwiaty, koszyczki i zwierzątka. Przemienialiśmy 

dziecięce buzie w księżniczki, wróżki, zwierzaczki i 

mnóstwo super bohaterów, a najwytrwalsze, 

długowłose dziewczynki ustawiały się w kolejce po 

kolorowe warkoczyki. Było bardzo wesoło i bardzo 

kolorowo !!! Dziękujemy wszystkim dzieciom za 

odwiedzenie naszego namiotu, a pracownikom 

Przedszkola i Żłobka w Potęgowie gratulujemy 

pięknego nowego obiektu i życzymy owocnej pracy. 

 

W GOK W POTĘGOWIE SZKOLIMY SIĘ I 

INWESTUJEMY W NOWY SPRZĘT 

CYFROWY 

W dniach 11-12 maja br. uczestniczyliśmy w 

szkoleniach w ramach programu „Konwersja 

Cyfrowa Domów Kultury”. Podczas dwudniowych 

warsztatów "Projektowanie działań 

międzypokoleniowych z wykorzystaniem narzędzi 

cyfrowych" poznaliśmy aspekty działań 

integrujących różne generacje zgodnie z ideą 

społeczeństwa dla wszystkich pokoleń. Poznaliśmy 

także metody pracy, które mogą posłużyć jako 

inspiracje i wskazówki dla wszystkich 

zainteresowanych budowaniem dialogu 

międzypokoleniowego. 

18 maja 2022r. podczas szkolenia on line 

poznawaliśmy zasady "Jak budować markę 

instytucji?", natomiast 27.05.2022r.  

uczestniczyliśmy w webinarium na temat  

"Archiwum cyfrowe społeczności lokalnej". 

W ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów 

Kultury” Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie 

został jednym z 200 beneficjentów z całej Polski, 

pozyskując środki na działania inwestycyjne i 

szkoleniowe. Nasz ośrodek otrzymał 

dofinansowanie z działań finansowanych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

którego operatorem jest Narodowe Centrum 

Kultury.  

Projekt pt. „Lepsze jutro-cyfryzacja Gminnego 

Ośrodka Kultury w Potęgowie”, realizowany będzie 

od lipca 2021 do czerwca 2022. Projekt, który ma na 

celu stworzenie warunków do organizacji wydarzeń 

kulturalnych w sposób cyfrowy, skierowany będzie 

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.Wszystkie informacje o realizacji 

projektu dostępne na stronie: gck.potegowo.pl 

W maju kontynuowaliśmy nasze stałe zajęcia dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Dwa razy w najmłodsi 

uczestnicy naszych zajęć spotykali się na twórczej 

pracy w ramach Kreatywnej Pracowni Malucha, 

ożywiając oczami wyobraźni martwe rzeczy. 

Odbywały się cotygodniowe zajęcia taneczne, hip 

hop i muzyczne, które rozwijają miłość do tańca i 

muzyki. Ppodczas treningu karate dzieci rozwijały 

szybkość, gibkość, siłę, zręczność oraz 

wytrzymałość, a na zajęciach z robotyki wyobraźnia 

i precyzja szły w parze ze współpracą. Podczas 

cotygodniowych prób, działające przy GOK zespoły 

doskonaliły swoje szlify, a pod czujnym okiem 

trenera nasze fitneski doskonaliły formę :)  

OPRACOWANIE: GOK 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.gck.potegowo.pl/
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NAGRODY DLA CZŁONKÓW  KOŁA 

TEATRALNEGO 

4 maja 2022 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Łupawie Bogusław Cyrny oraz 

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin wręczyli 

uczestnikom koła teatralnego, prowadzonym pod 

kierunkiem Pani Zofii Batyckiej –Tetłak, wyróżnienia 

przyznane w ramach XVIII Ogólnopolskiego 

Konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. 

Projekt został wyróżniony z pośród ponad 1000 

prac, które wpłynęły na tegoroczny konkurs.  

Inka Malek, Nadia Princ, Hanna Ramult, Julianna 

Zawacka, Bartosz Krop, Barbara Wiczkowska, Karina 

Krop, Gorzkowska Sandra, Maja Konopa, Krystian 

Arciszewski, Remigiusz Hinc, Julia Krop, Filip Roman, 

Kinga Sobierańska, Maja Wasilewska i  Antonina 

Wiczkowska – to uczniowie, którym należą się 

ogromne gratulacje. 

Uczniom, opiekunce koła teatralnego, nauczycielom 

oraz rodzicom zaangażowanym w przedsięwzięcie 

dziękujemy i gratulujemy! 

OPRACOWANIE: SP ŁUPAWA 

XLVII SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 31 maja 2022 odbyła się XLVII  sesja Rady 

Gminy Potęgowo, która tym razem nie miała 

rozbudowanego programu. Sesję otworzył 

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski, 

a po zatwierdzeniu spraw porządkowych Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił 

zebranym informację z działalności 

międzysesyjnej. 

 

Na wniosek Radnych przedstawione zostały 

informacje dotyczące działalności i funkcjonowania 

farm wiatrakowych i fotowoltaicznych na terenie 

gminy (obecne i planowane w latach przyszłych 

wpływy do budżetu) przez pracowników UG: 

Katarzynę Kozioł, Małgorzatę Berezowską, Dorotę 

Majchrzak.. 

Następnie Z-ca Wójta Anna Boniecka 

zaprezentowała sprawozdanie z realizacji 

„Programu współpracy Gminy Potęgowo z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

działalności pożytku publicznego na rok 2021”. 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1. W sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIV/323/2021 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 18.06.2021r. w sprawie utworzenia 

Gminnego Żłobka w Potęgowie oraz 

nadania mu statutu. 

2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej. 

3. W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIV/332/2021 Rady Gminy Potęgowo w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Słupskiego przez Gminę 

Potęgowo, polegającej na  „Wykonaniu 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla zadania pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1141G w miejscowości 

Głuszyno. 

4. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Potęgowo na 2022 rok. 

5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022 

– 2036. 

Na zakończenie radni zgłosili wolne wnioski i 

informacje. 

 OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ 

LIKWIDACJA KASY 

W związku z likwidacją kasy w Urzędzie Gminy  z 

dniem 1 lipca 2022r.  informujemy, że w dalszym 

ciągu  Mieszkańcy Gminy będą mogli  uiszczać 

raty  podatków lokalnych u swoich  sołtysów na 

dotychczasowych zasadach.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Przypominamy również, że wpłaty  podatków, i 

innych opłat w tych opłat za odpady 

należnych  Gminie można dokonywać bez 

dodatkowych kosztów (prowizji) w punktach 

pocztowych w Potęgowie oraz w Łupawie. 

OPRACOWANIE: D. MAJCHRZAK 

ZMIANA STAWKI ZA ODPADY I NOWY 

POJEMNIK 

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2022 r. stawek 

za odpady, wszyscy właściciele nieruchomości 

otrzymają zawiadomienia  o zmienionej wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia 

przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. 

Numer rachunku oraz termin uiszczania opłat nie 

ulegają zmianie. 

Do 1 lipca 2022 r. każda nieruchomość zamieszkała 

(pod warunkiem, że nieruchomość nie ma 

zgłoszonego kompostownika) zostanie wyposażona 

w pojemnik do gromadzenia bioodpadów oraz 

zestaw worków kompostowalnych (120 sztuk). 

Będą to pojemniki o pojemności 6 litrów, a więc na 

tyle małe, aby bez problemu korzystać z niego w 

mieszkaniach czy domach. Pojemniki mają ułatwić 

gromadzenie bioodpadów takich jak: odpadki 

warzywne i owocowe, obierki, skorupki jaj, resztki 

jedzenia. Zebrane w małym pojemniku odpady 

należy wraz z otrzymanym woreczkiem wrzucić do 

większego pojemnika na BIOODPADY. 

Zmianie ulegną harmonogramy wywozu odpadów, 

do końca czerwca wszyscy powinni otrzymać nowe 

kalendarze. 

Pojemniki i nowe harmonogramy wywozu będą 

roznoszone przez pracowników firmy ELWOZ ECO 

Sp. z o.o. 

OPRACOWANIE: E. CHMURA 

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CEN 

USŁUG DOSTAWY WODY I ODBIORU 

ŚCIEKÓW OD 17 CZERWCA 2022 ROKU  

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak 

GD.RZT.70.184.225.2021/D.DW z dnia 

19.05.2021r., z dniem 17 czerwca 2021r. weszła  

w życie Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 

Potęgowo obowiązująca na okres trzech lat.  

Zgodnie z zatwierdzoną Taryfą, ceny i stawki opłat 

skalkulowano odrębnie na pierwszy, drugi i trzeci 

rok obowiązywania Taryfy na podstawie 

planowanych kosztów usług wodociągowo-

kanalizacyjnych.  Ponadto w Taryfie ujęto opłaty 

podwyższone  

za  przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.  

Od dnia 17 czerwca 2022r. zaczną obowiązywać 

stawki opłaty abonamentowej oraz cen wody i 

ścieków ustalone dla drugiego roku obowiązywania 

taryfy.  

Zestawienie cen i opłat za usługi zaopatrzenia w 

wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Potęgowo: 

 

Opłata 

abonamentowa 

gospodarstwa 

domowe 

Od 

17.06.2021r. 

do 

16.06.2022r. 

Od 

17.06.2022r.  

do 

16.06.2023r. 

Od 

17.06.2023r. 

do 

16.06.2024r. 

odbiorcy rozliczani 

na podstawie 

wskazań 

wodomierza 

3,18 zł 

brutto 

 

3,38 zł 

brutto 

 

3,26 zł 

brutto 

odbiorcy rozliczani 

wg przeciętnych 

norm zużycia wody 

2,72 zł 

brutto 

2,94 zł 

brutto 

 

2,86 zł 

brutto 

 

Od 

17.06.2021r.   

do 

16.06.2022r. 

Od 

17.06.2022r. 

 do 

16.06.2023r.  

Od 

17.06.2023r. 

do 

16.06.2024r. 

Cena  za 1 m3 wody 
3,02 zł 

brutto 

3,11 zł 

brutto 

3,11 zł 

brutto 

Cena za 1 m3 

ścieków 

5,40 zł 

brutto 

5,40 zł  

brutto 

5,40 zł 

brutto 

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

abonamentowa 

pozostali odbiorcy  

Od 

17.06.2021r. 

do 

16.06.2022r. 

Od 

17.06.2022r. 

do 

16.06.2023r. 

Od 

17.06.2023r. 

do 

16.06.2024r. 

odbiorcy rozliczani 

na podstawie 

odczytu wskazań 

wodomierza 

 

3,79 zł 

brutto 

 

4,05 zł 

brutto 

 

3,86 zł 

brutto 

odbiorcy rozliczani 

według przeciętnych 

norm zużycia wody 

 

3,26 zł 

brutto 

 

3,52 zł 

brutto 

 

3,42 zł 

brutto 

Treść taryfy dostępna jest na stronie Zakładu Usług 

Publicznych Z.B. w Potęgowie 

www.zuppotegowo.pl.  

W związku ze zmianą cen, w miesiącu czerwcu br. 

pracownicy Zakładu dokonają odczytów 

wodomierzy u Odbiorców.  

ELWIRA SZEWCZYK – DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO 

 

USŁUGA INDYWIDUALNEGO 

TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR – PONAD 

ROK ŚWIADCZENIA USŁUGI  

Od prawie 14 miesięcy transport door-to-door 

pomaga mieszkańcom Gminy Potęgowo w dotarciu 

do lekarza, urzędu czy na rehabilitację.  

Do połowy maja 2022 roku z usługi skorzystano aż 

882 razy a nowe zgłoszenia wciąż napływają. Jak 

dotąd wykonuje się średnio 50 kursów miesięcznie, 

co świadczy o wielkim zainteresowaniu, jak również 

o dużym zapotrzebowaniu na tego typu usługi. 

Projekt skierowany jest do osób, które mają 

trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, 

osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, ma 

on wspierać ich w sytuacjach  pilnych, pomagać 

pośrednio w odzyskiwaniu sprawności czy 

niezależności. Dla wielu mieszkańców jest jedyną 

możliwością dostania się do lekarza czy do urzędu, 

zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.  

Dzięki dostosowaniom samochodu, transport takich 

osób nie stanowi żadnego problemu, mogą 

poróżować komfortowo i bezpiecznie.  

Codziennie asystentka, Pani Barbara Nowak odbiera 

nawet do kilkunastu telefonów od mieszkańców 

pragnących skorzystać z transportu. Wielu z nich  

planuje wyjazdy z nawet kilkutygodniowym 

wyprzedzeniem. Nowych zainteresowanych wciąż 

przybywa, a osoby które już od pewnego czasu 

korzystają z usługi nie wyobrażają sobie innej formy 

pomocy. Użytkownicy chwalą sobie inicjatywę 

darmowego transportu, ale przede wszystkim są 

zadowoleni z życzliwości i empatii pracowników, co 

jest najlepszym wyznacznikiem powodzenia 

projektu. 

Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mogli 

wspomagać w trudach codziennego życia wielu 

potrzebujących mieszkańców Gminy Potęgowo a 

zainteresowanie usługą nie przestanie rosnąć. 

STYPENDIUM WÓJTA GMINY 

POTĘGOWO  

Do dnia 15.07.2022r. będzie można składać wnioski 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, 

osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe 

dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 

Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy określa 

uchwała nr XXV/224/2020 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 18.09.2020r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy 

materialnej o charakterze motywacyjnym dla 

uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 

Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania, w 

ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających 

naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu na 

miejsce zamieszkania, zmieniona uchwałą nr 

XXVI/238/2020 Rady Gminy Potęgowo z dnia 

30.10.2020r. 

https://bip.potegowo.pl/a,22131,uchwaly-podjete-

na-xxv-sesji-rady-gminy-potegowo-18092020r.html 

https://bip.potegowo.pl/a,22181,uchwaly-podjete-

na-xxvi-sesji-rady-gminy-potegowo-

30102020r.html 

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.zuppotegowo.pl/
https://bip.potegowo.pl/a,22131,uchwaly-podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-potegowo-18092020r.html
https://bip.potegowo.pl/a,22131,uchwaly-podjete-na-xxv-sesji-rady-gminy-potegowo-18092020r.html
https://bip.potegowo.pl/a,22181,uchwaly-podjete-na-xxvi-sesji-rady-gminy-potegowo-30102020r.html
https://bip.potegowo.pl/a,22181,uchwaly-podjete-na-xxvi-sesji-rady-gminy-potegowo-30102020r.html
https://bip.potegowo.pl/a,22181,uchwaly-podjete-na-xxvi-sesji-rady-gminy-potegowo-30102020r.html
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REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 

2022/2023 

Obecnie trwa postępowanie rekrutacyjne, na rok 

szkolny 2022/2023, do Przedszkola w Potęgowie i 

oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w 

Potęgowie, Szkole Podstawowej w Łupawie oraz w 

Szkole Podstawowej w Skórowie. Terminy 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu 

Wójta Gminy Potęgowo nr 69/2022 z dnia 

31.03.2022r. oraz nr 88/2022 z dnia 27.04.2022r. 

Wnioski i niezbędne dokumenty można pobrać w 

sekretariatach placówek lub ze strony 

https://potegowo.pl/pl/strona/rekrutacja-202223-

formularze 

OPRACOWANIE: A. SZARY 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI 

BUDYNKÓW  

Do 30 czerwca 2022 roku obowiązek złożenia 

deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB) 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności 

Budynków to system informacji o źródłach 

ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać 

działania w wymianie kopciuchów, a tym samym 

walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB 

odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

ruszyła 1 lipca 2021 r. Od tego dnia każdy właściciel 

lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć 

deklaracje. 

Deklaracja to rodzaj ankiety w której podaje się: 

• imię i nazwisko; 

• adres nieruchomości, w obrębie której 

eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło 

spalania paliw; 

• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych 

w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub 

źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i 

wykorzystywanych w nich paliwach; 

• numer telefonu właściciela lub zarządcy 

(opcjonalnie); 

• adres e-mail (opcjonalnie). 

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie 

urządzeń do ogrzewania budynków, to: 

• 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia 

lub instalacji w przypadku nowych źródeł 

ciepła. 

• 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 

2021), w przypadku źródeł ciepła już 

pracujących, czyli do 30 czerwca 2022 r. 

Są następujące drogi zgłoszenia źródła ciepła do 

CEEB: 

• elektronicznie, wypełniając formularz na 

stronie zone.gunb.gov.pl Deklarację wypełnia 

się przez profil zaufany lub e-dowód, 

• w formie papierowej pobierając formularz ze 

strony (poniżej)  lub w Urzędzie Gminy w 

pokoju numer 27, 

• wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go 

pocztą albo doręczając osobiście do 

sekretariatu Urzędu Gminy Potęgowo 

Formularz A dotyczy budynków i lokali 

mieszkalnych, formularz B – niemieszkalnych. 

Aktualne druki deklaracji znajdują się pod linkiem: 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-

ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub 

https://potegowo.pl/pl/strona/druki-do-pobrania 

Więcej informacji pod numerem telefonu (59) 845 

49 87 lub w Urzędzie Gminy Potęgowo  

w pokoju numer 27. 

OPRACOWANIE: K. RAMULT 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://potegowo.pl/pl/strona/rekrutacja-202223-formularze
https://potegowo.pl/pl/strona/rekrutacja-202223-formularze
http://zone.gunb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
https://potegowo.pl/pl/strona/druki-do-pobrania

