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W numerze: 

➢ Dni Gminy Potęgowo 

➢ XLVIII sesja Rady Gminy Potęgowo. 

Absolutorium dla wójta 

➢ Wmurowanie kamienia węgielnego pod 

świetlicę w Głuszynie 

➢ Dzień Dziecka 

➢ Zwycięzcy gminnych eliminacji wśród 

laureatów XXXIX Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Polskiej 

➢ Podsumowanie zajęć GOK 2021/2022 

➢ Reprezentacja z GOK na Dniu Dziecka w 

Lęborku 

➢ Tour de Konstytucja w Potęgowie 

➢ Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury pn. 

„Lepsze jutro – cyfryzacja Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie” 

➢ Czerwcowe zajęcia 

➢ Poziomy recyklingu stają się nieosiągalne dla 

gmin 

➢ Sprzedaż nieruchomości gminnych 

➢ Dodatek osłonowy 

➢ Terminy składania wniosków o świadczenia 

rodzinne 

➢ Terminy składania wniosków o ustalenie 

prawa do świadczeń z Funduszu 

Alimentacyjnego 

➢ Zasady przyłączenia nieruchomości do gminnej 

sieci ciepłowniczej 

➢ Stypendium Wójta Gminy Potęgowo 

➢ Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 

 

DNI GMINY POTĘGOWO  

W ostatni weekend czerwca odbyły się "Dni Gminy 

Potęgowo 2022". Tegoroczne obchody 

zainaugurowała uroczysta sesja Rady Gminy 

Potęgowo, podczas której udzielono absolutorium 

Wójtowi Gminy Potęgowo. Rada Gminy 

jednogłośnie potwierdziła, że Wójt prawidłowo 

zrealizował budżet na rok 2021. Gratulujemy 

serdecznie! 

Po uroczystej sesji, w piątkowy wieczór 

mieszkańców Gminy Potęgowo i gości zaprosiliśmy 

na koncert fabularyzowany "Anna & Anna", podczas 

koncertu mogliśmy wysłuchać znane i lubiane 

utwory z repertuaru Anny Jantar i Anny German. 

Dziękujemy artystom za wspaniale spędzony czas. 

 

W sobotę, w ramach obchodów "Dni Gminy 

Potęgowo 2022", na Stadionie Gminnym w 

Potęgowie odbył się mecz towarzyski pomiędzy 

zespołami TS Pomorze Potęgowo kontra Jantaria 

Pobłocie. Tym razem zwyciężyli goście, jednak 

przegrana nie przeszkodziła naszym zawodnikom w 

dalszym świętowaniu "Dni Gminy Potęgowo 2022".  

Mecz jeszcze trwał, gdy o godz. 1300 przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Potęgowie rozpoczęła się 

wspólna zabawa. Jako pierwszy na scenie 

zaprezentował się zespół "Mleczaki", przygotowany 

przez panią Barbarę Krasnoborską, następnie 

wystąpiła Laura Kogut, zawodniczka ze Szkoły Tańca 

Top Toys, mistrzyni Polski w fitnessie 

gimnastycznym w 2019 roku. Kolejno na scenie 

zaśpiewały uczennice Szkoły Podstawowej w 

Potęgowie: Julia Gołębiewska, Łucja Jurek, Aniela 

Wenta, Oliwia Basarab, Marcelina Placha, Milena 

Wesołowska, Natalia Woźniakowska, Patrycja 

Boetcher, Agata Lipka, Maja Łoś, Julia Lipka, Lilianna 

Pieniak, które na co dzień doskonalą swój wokal w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie pod 

kierunkiem pan Daniela Spoczyńskiego. Występ 

dziewcząt przeplatały prezentacje grup tanecznych 

z GOK, przygotowanych przez panią Julię Świątek. 

Na potęgowskiej scenie nowy repertuar 

zaprezentował zespół "Wiśta Wio!", pod kierunkiem 

pani Izabeli Zielińskiej. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Tuż po godzinie 1530 rozpoczął się "Puchar Polski 

Strongman" z udziałem: Oskara Ziółkowskiego 

Mistrza Polski Strongman 2021, Roberta Cyrwusa 

Mistrza Polski Strongman 2020, Macieja Hirsza 

wielokrotnego triumfatora Strongman Cup, Bartka 

Tarapaty debiutującego w Strongman Cup, Pavlo 

Kordiyaka Mistrza Ukrainy Strongman 2020, 

uczestnika Mistrzostw Świata 2022, Yurii 

Ohonovskiego z Ukrainy, wielokrotnego uczestnika 

Strongman Cup.  

 

Z wynikami zapoznacie się pod linkiem: 

https://www.instagram.com/p/CfRz9s0KPjg/ 

Po gorących, pucharowych zmaganiach do wspólnej 

zabawy zaprosiliśmy najmłodszych uczestników 

imprezy. Do ekipy Super Junaka dołączyli kolejni 

mali bohaterowie. Były ćwiczenia z super hero, tor 

przeszkód oraz spotkanie z Bumblebee. 

 

Po gorących zabawach dla dzieci, znów działo się na 

scenie! Wystąpiły: Maja Konopa, absolwentka 

Szkoły Podstawowej w Łupawie, przygotowana pod 

kierunkiem instruktorki pani Katarzyny Herman oraz 

Nikola Kędra, absolwentka zajęć artystycznych w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie pod 

kierunkiem pana Daniela Spoczyńskiego.  

O godzinie 20.00 rozpoczęły się wyczekiwane przez 

publiczność koncerty gwiazd disco polo. Jako 

pierwszy wystąpił zespół "Fanatic", następnie na 

scenie pojawił sie zespół "Top Girls", a na koniec 

gwiazda wieczoru, zespół "Czadoman". Po 

koncertach zaprosiliśmy wszystkich na wspólną 

dyskotekę. 

Przez cały dzień na dzieci czekała strefa rozrywki 

przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Potęgowie, "Stowarzyszenie Wiśta Wio i 

Przyjaciele", Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Potęgowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Potęgowie.  

Były darmowe dmuchańce, malowanie twarzy, gry i 

zabawy, konkursy, animacje, kiermasz książek, kącik 

malucha. Dla starszych stoiska handlowe, 

gastronomiczne i rękodzielnicze, m.in.: przysmaki z 

grilla, wypieki kół gospodyń wiejskich, ukraińskie 

specjały, miód, biżuteria, strzelnica i wiele innych 

atrakcji. 

 

Sponsorami tegorocznych Dni Gminy Potęgowo 

były firmy: Enea Nowa Energia Spółka z o.o., 

Eurowatt Spółka z o.o., ONDE S.A. Patronat 

medialny nad imprezą objęło Radio Gdańsk. 

Impreza została dofinansowana w ramach zadania 

"Animacje kulturalne dla mieszkańców Gminy 

Potęgowo podczas obchodów Dni Gminy Potęgowo 

oraz wyjazd do partnerskiej gminy na Karpacki 

Jarmark Turystyczny w Ustrzykach Dolnych" przez 

Urząd Gminy w Potęgowie. 

Serdecznie dziękujemy za przychylność podczas 

organizacji: panu Zbigniewowi Orzechowskiemu, 

panu Piotrowi Różańskiemu, Pawłowi Nowickiemu 

wraz z pracownikami, ekipie z Zakładu Usług 

Publicznych w Potęgowie, strażakom z OSP Łupawa 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfRz9s0KPjg%2F%3Ffbclid%3DIwAR37ryXWAYYKzHGwiDDYM1gO_PqbJQXSLS18G8iPerQTjIerfTh5sbJNsSM&h=AT1Evs1TdyHesja1DcQHJJ7Mbmwul6-jU14N3y-I-yhlF4KkvopCOaHNCZ0hLZ5eRyoZjXyfCY3Tcg_7KSpV0T6DScUUGjudlMjN3D72nPgIjEOa51V8gbdaC8x2M3_2SePJ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0dmql3xPbdaX9Mi_3WMwv9xDaU_9tIcXymklVF3pRaCf8kjXf4LZ8VEUIUPPOdYxcFZbuG7OGdNABPSA90pXzUFwjMQiUtehfknA4mEcj5oycgP54s_-qFSFNfSwRiSNSY_xz0-4fL8pqna6oOwI-r7BAHDDzKvKdWV6FAjW2W6okne5se-L_XPnV1HjaUpsZgiZ5QvXxzNcb3baFLOhTAsvl6iCCiSZs


S t r o n a  | 3 

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

INFORMATOR UGP 

i OSP Potęgowo, występującym, wystawcom i 

wszystkim, którzy wspierali nas podczas tegorocznej 

imprezy.  

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę! 

OPRACOWANIE: GOK 

XLVIII SESJA RADY GMINY POTĘGOWO. 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA  

24 czerwca 2022 r. odbyła się XLVIII sesja Rady 

Gminy Potęgowo, która rozpoczęła uroczyste 

obchody Dni Gminy Potęgowo. Ponadto sesja ta 

była bardzo ważna, gdyż udzielono na niej Wójtowi 

Gminy Potęgowo Dawidowi Litwinowi absolutorium 

z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas 

sesji absolutoryjnej Rada rozpatruje raport o stanie 

gminy, który obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim. Nad przedstawionym 

raportem przeprowadza się debatę. W tym temacie 

radni mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych. 

Na sesji, po zakończeniu debaty nad raportem o 

stanie Gminy Radni, zgodnie z przepisami, podjęli 

uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania. W 

dalszej części obrad nastąpiło przedstawienie przez 

panią Skarbnik Dorotę Majchrzak sprawozdania z 

wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 

rok 2021. 

Najważniejsze informacje na temat budżetu w 2021 

r.: 

• dochody wykonano w wysokości 51.804.154,07 

zł, tj. 105,37% planu, w tym dochody bieżące 

44.495.373,44 zł, dochody majątkowe 

7.308.780,63 zł; 

• wydatki wykonano w wysokości 54..801.663,10 

zł, tj. 92,99% planu (w tym wydatki majątkowe 

(w tym inwestycyjne) 12.902.174,92 zł, wydatki 

bieżące 41.899.485,18 zł); 

• deficyt budżetu wyniósł 2.997.509,03 zł; 

• dług publiczny 27.987.452,97 zł; 

• stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz 

innych należności Gminy 2.606.608,37 zł. 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

 

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Bogusław Czerwiński odczytał treść wniosku do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Potęgowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 

Ocena dokonana została przy uwzględnieniu 

kryterium legalności, celowości i gospodarności. 

Piętnastu obecnych Radnych Gminy Potęgowo na 

czele z Przewodniczącym Waldemarem Zientarskim 

jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z 

wykonania budżetu za rok 2021. To duży sukces i 

satysfakcja dla Wójta i jego zespołu. Trzeba 

pamiętać, że rok 2021 nie był rokiem łatwym, 

chociażby ze względu na stan epidemii oraz 

wzrastające ceny. 

Przewodniczący Rady złożył Wójtowi gratulacje, a 

Wójt podziękował radnym i współpracownikom za 

owocną współpracę. 

Na sesji uchwalono zmiany w budżecie na rok 2022. 

Na zakończenie zostały zgłoszone wnioski przez 

radnych. 

OPRACOWANIE: K.  KOZIOŁ  

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 

POD ŚWIETLICĘ W GŁUSZYNIE  

Przy udziale licznie przybyłych mieszkańców, w 

czwartek 23 czerwca odbyła się uroczystość 

wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 

świetlicy w Głuszynie. Od kilku tygodni w górę pną 

się mury inwestycji długo wyczekiwanej przez 

lokalną społeczność. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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- Bardzo się cieszę z tej inwestycji, która jest 

odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania naszych 

mieszkańców. Zdecydowaliśmy się wybudować 

nową świetlicę i teraz widać, że była to dobra 

decyzja. Dzięki dofinansowaniu oraz wsparciu Rady 

Gminy Potęgowo powstaje piękne miejsce spotkań 

i wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców  – 

mówił podczas uroczystości wójt Dawid Litwin. 

Podpisywany podczas ceremonii akt erekcyjny 

sygnowali mieszkańcy miejscowości oraz Dawid 

Litwin - Wójt Gminy Potęgowo oraz Waldemar 

Zientarski - Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo, 

Marcin Kowalczyk - członek Zarządu Powiatu 

Słupskiego, radni, przybyli goście, pracownicy 

Urzędu Gminy Potęgowo, a także Wykonawca 

Edmund Skierka i inspektor Nadzoru Jakub Tyszka. 

Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością 

goście z Gminy Zagrodno z województwa 

dolnośląskiego na czele z panią Wójt Karoliną 

Bardowską. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. 

kanonik Waldemar Pielecki, proboszcz parafii pod 

wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 

Skórowie. 

 

Ceremonia była okazją do podziękowania osobom 

bezpośrednio zaangażowanym w planowanie, 

przygotowanie i realizację inwestycji. Na realizację 

zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane 

w miejscowościach, w których funkcjonowały 

zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 

gospodarki rolne w kwocie 476.000,00 zł. 

Zaprojektowany został budynek świetlicy wraz z 

podcieniem, obiekt parterowy niepodpiwniczony, 

na części obiektu będzie znajdował się strych. 

Obiekt ma być przykryty dachem dwuspadowym z 

dachówki ceramicznej. Budynek dostosowany jest 

do osób niepełnosprawnych. Zainstalowany 

zostanie również monitoring. Budynek będzie 

ogrzewany pompą ciepła. Wykonany zostanie 

dojazd do planowanego budynku poprzez istniejący 

wjazd  z kostki brukowej betonowej. Projektowane 

są przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, 

energetyczne 

Umowa z Wykonawcą robót – Firma Budowlana 

SKIERKA – została podpisana 6 kwietnia 2022 r. 

Termin wykonania robót zaplanowano do 5 stycznia 

2023 r., wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie. Koszt robót wyniesie 897.681,68 zł. 

Koszt nadzoru inwestorskiego (zespół pod 

kierownictwem Jakuba Tyszki) – 27.675,00 zł. 

Dokumentacja projektowa została wykonana w 

roku 2019 przez biuro pana Jędrzeja Myszka 

DeCaDa, koszt 9.471,00 zł. 

OPRACOWANIE: K.  KOZIOŁ  

DZIEŃ DZIECKA 

1 czerwca br. animatorzy z Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie zadbali o uśmiech dzieci, 

podczas IX RODZINNEGO BIEGU O ZDROWIE.  

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Razem z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury 

w Potęgowie bawili się najmłodsi uczestnicy 

tegorocznego święta. Były m.in. mini zawody, 

slalom, kręcenie hula hop, malowanie farbami. gra 

w klasy, rzucanie do celu, gra w gumę, która okazała 

się dla niektórych nie lada wyzwaniem. Przez całe 

dopołudnie w naszych wspólnych zabawach 

uczestniczyły gokowskie maskotki- Kubuś Puchatek, 

Tygrysek i Puchatek- najbardziej przytulaśne 

zwierzaki w Naszej Gminie, które porwane przez 

dzieci, zachęcały je także do wspólnych startów 

podczas IX Biegu po zdrowie. 

ZWYCIĘZCY GMINNYCH ELIMINACJI 

WŚRÓD LAUREATÓW XXXIX 

POWIATOWEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO POEZJI POLSKIEJ 

3 czerwca br. w Ośrodku Teatralnym RONDO odbył 

się XXXIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 

Polskiej. Gminę Potęgowo w konkursie 

reprezentowały: Maja Konopa, Nadia Princ, 

Zuzanna Majewska, Julianna Zawacka, Wiktoria 

Kozłowska oraz Julia Lipka.  

Maja Konopa otrzymała I miejsce w Turnieju Poezji 

Śpiewanej, wyróżnienie w tej kategorii otrzymała 

Nadia Princ. W Turnieju Recytatorskim w kategorii 

klas VII-VIII trzecią nagrodę otrzymała Julia Lipka. 

 

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz gadżety 

i karty podarunkowe ufundowane przez Centrum 

Kultury Powiatu Słupskiego i Słupski Ośrodek 

Kultury. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 

czuwała komisja w składzie: Magdalena Płaneta, 

Małgorzata Burjan oraz Wojciech Marcinkowski.  

Gorąco gratulujemy wszystkim laureatom, a 

wszystkim reprezentantom naszej gminy, ich 

nauczycielom i rodzicom- serdecznie dziękujemy za 

ogromny wkład pracy, trud i zaangażowanie 

włożone w przygotowania do tegorocznych 

powiatowych konfrontacji artystycznych. 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ GOK 2021/2022  

3 czerwca br. na placu przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Potęgowie odbyło się podsumowanie 

zajęć dla dzieci i młodzieży uczęszczających w roku 

szkolnym 2021/22  na zajęcia w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Potęgowie. A działo się u nas!!! Były 

zajęcia karate,  

zajęcia muzyczne oraz wokalne, taneczne, Hip Hop 

oraz warsztaty z Robotyki. 

Podsumowanie było okazja, by podziękować 

dzieciom i rodzicom za całoroczne zaangażowanie w 

zajęcia, a naszej niezastąpionej kadrze za wiedzę, 

cierpliwość, zrozumienie. Dajecie nam wiele energii 

do pracy, a wasze osiągnięcia bardzo cieszą! 

REPREZENTACJA Z GOK NA DNIU 

DZIECKA W LĘBORKU  

7 czerwca na Placu Pokoju w Lęborku odbyła się 

impreza z okazji Dnia Dziecka. Był słoneczny 

koncert, występy taneczne oraz strefa 

dmuchańców. Gminny Ośrodek Kultury w 

Potęgowie reprezentowały dzieci i młodzież, na co 

dzień tańczące pod okiem Pani Julii Świątek, z 

Akademii Rozwoju Twórczego. Piękna pogoda 

sprzyjała relaksowi i wspólnej zabawie. W imieniu 

uczestników dziękujemy za zaproszenie. 

 

TOUR DE KONSTYTUCJA W POTĘGOWIE  

8 czerwca na placu przy GOK w Potęgowie odbyło 

się spotkanie w ramach "Tour de Konstytucja" 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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ogólnopolskiego  projektu o Konstytucji i Karcie 

praw podstawowych.  Debaty, symulacje rozpraw, 

animacje dla najmłodszych i odrobina muzyki. 

Występ Nikoli Kędry oczarował organizatorów i 

dostała zaproszenie do Warszawy na Wielki Finał. 

Trzymamy kciuki:) 

PROJEKT KONWERSJA CYFROWA 

DOMÓW KULTURY PN. „LEPSZE JUTRO – 

CYFRYZACJA GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY W POTĘGOWIE”  

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie podjął szereg 

działań, mających na celu realizację projektu pt. 

"Lepsze jutro- cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury 

w Potęgowie". Dzięki realizacji projektu w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Potęgowie powstały warunki do 

organizacji wydarzeń kulturalnych w sposób 

cyfrowy. W ramach realizacji projektu grantowego 

zostało zakupione zaplanowane wyposażenie oraz 

przeprowadzono szereg działań szkoleniowych dla 

kadry. W ramach projektu został zakupiony 

profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt 

komputerowy do obróbki audio-video wraz ze 

sprzętem video niezbędnym do transmisji online. 

Zakupione wyposażenie pozwala na nagrywanie i 

montowanie filmów z wydarzeń kulturalnych i 

umieszczanie ich na stronach internetowych, 

wysokiej jakości sprzęt pozwala na transmitowanie 

na żywo wydarzeń kulturalnych, organizowanych na 

scenie sali widowiskowej. W sali widowiskowej 

Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie została 

zainstalowana pętla indukcyjna w celu 

wspomaganie słyszenia podczas wydarzeń 

kulturalnych organizowanych przez GOK. 

W ramach działań projektowych rozszerzyliśmy 

naszą działalność na kolejnych platformach 

społecznościowych: Instagram oraz YouTube. W 

ramach usprawnień dla osób niepełnosprawnych, 

powstała nowa strona internetowa dostosowana do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dzięki 

której zwiększymy grupę odbiorców naszych 

przedsięwzięć kulturalnych 

W celu rozwijania działań służących rozwijaniu 

kompetencji cyfrowych osób zajmujących się 

edukacją kulturalną i animacją działań kulturalnych 

oraz przygotowaniu ich do samodzielnego 

inicjowania działań, zostało zakupione niezbędne 

wyposażenie i oprogramowanie oraz przeszkolona 

kadra. Dzięki dofinansowaniu, została przeszkolona 

kadra w licznych szkoleniach z zakresu 

przygotowania nowej oferty kulturalnej gminy. 

Podczas szkoleń i webinariów pracownicy zyskali 

także wiedzę dotyczącą  zasad technologii cyfrowej, 

obsługi nowych urządzeń i programów. 

Zrealizowaliśmy szkolenia m.in. z tematów: 

„Przygotowanie do projektowania klasycznej oraz 

cyfrowej strategii rozwoju instytucji kultury” – 

tworzenie strategii, „Podstawy fotografowania i 

tworzenia filmów do mediów społecznościowych”, 

"Jak przygotować live streaming i webinarium”, 

"Projektowanie działań międzypokoleniowych z 

wykorzystaniem narzędzi cyfrowych" oraz 

uczestniczyliśmy w webinariach, organizowanym 

przez NCK. 

Działania zostały zrealizowane w ramach projektu 

systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury 

pn. „Lepsze jutro – cyfryzacja Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie”. Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – 

Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności 

korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych 

w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych 

mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych 

na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne 

rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.   

CZERWCOWE ZAJĘCIA  

W czerwcu kontynuowaliśmy nasze stałe zajęcia dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych.   

 

Najmłodsi uczestnicy naszych zajęć spotykali się na 

twórczej pracy w ramach zajęć artystycznych z 

kreatywną świetlicą. Odbywały się cotygodniowe 

http://www.potegowo.pl/
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zajęcia taneczne, hip hop i muzyczne, podczas 

których dzieci rozwijały swoje pasje. Treningi karate 

rozwijały u dzieci szybkość, gibkość, siłę, oraz 

wytrzymałość, a zajęcia z robotyki wyobraźnię i 

precyzję. Pod czujnym okiem trenera nasze fitnesski 

polepszały formę, a pod okiem instruktorów zespoły 

doskonaliły swoje brzmienie! 

OPRACOWANIE: GOK 

POZIOMY RECYKLINGU STAJĄ SIĘ 

NIEOSIĄGALNE DLA GMIN  

7 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Potęgowo 

odbyło się spotkanie członków Porozumienia 

Międzygminnego dotyczącego użytkowania i 

eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w 

Chlewnicy. 

Głównym tematem spotkania był problem z 

osiąganiem przez gminy wymaganych prawem 

poziomów recyklingu. Gminy są zobowiązane do 

składania rocznych sprawozdań  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. W sprawozdaniach 

wykazują wszystkie dane dotyczące ilości 

odebranych i zebranych odpadów komunalnych,  

a także informacje o osiągniętych poziomach 

przygotowania do ponownego użycia  

i recyklingu odpadów komunalnych. Poziomy 

wyliczane są według wzorów określonych  

w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w 

sprawie sposobu obliczania poziomów 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych. 

Ponad 60% gmin z województwa pomorskiego nie 

osiągnęło wymaganego poziomu recyklingu. Za 

nieosiągnięcie poziomu na gminy nakładane są kary 

finansowe.  

Na spotkaniu postanowiono, że wspólnie ze 

wszystkimi gminami z Porozumienia wystosowany 

zostanie apel do Marszałka Województwa 

Pomorskiego o poparcie  

i popularyzację stosowania przez samorządy 

gminne w województwie pomorskim uproszczonej 

metody wliczenia odpadów z przydomowych 

kompostowników do rozliczenia poziomu 

recyklingu. Zaakceptowanie tej metody da szansę 

wielu gminom osiągnąć wymagany poziom, przez co 

uda się uchronić od kar finansowych. W drugim 

apelu gminy mają się zwrócić z prośbą do Marszałka 

o interwencję do Ministra Klimatu i Środowiska  

w sprawie zmiany przepisów wykonawczych, czyli 

zapisów Rozporządzenia Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie 

sposobu obliczania poziomów.  

Aby powyższe prośby zostały wysłuchane i 

zaakceptowane przez Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska oraz Marszałka Województwa 

Pomorskiego niewątpliwie potrzebna jest 

solidarność samorządów. 

OPRACOWANIE: EWA CHMURA, ST. INSP. 

DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

ORAZ GOSP. ODPADAMI 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  

Wójt Gminy Potęgowo ogłosił przetarg 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

położonych na terenie Wielofunkcyjnego Ośrodka 

Przemysłowo-Usługowego w Potęgowie. 

Wystawione do sprzedaży nieruchomości to działki 

nr 754 (2,7403 ha), 751 (2,2856 ha) oraz 753 (0,7035 

ha), które według obowiązującego Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

przeznaczone są pod tereny usług. Przetargi odbędą 

się 29 lipca 2022 roku w Sali narad Urzędu Gminy 

Potęgowo, wadium należy wpłacić do 25.07.2022r. 

Dokładne informacje zawarto w ogłoszeniu o 

przetargu dostępnym na stronie bip.potegowo.pl w 

zakładce „Przetargi nieruchomości”. 

OPRACOWANIE: M. BEREZOWSKA 

DODATEK OSŁONOWY  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

od stycznia 2022r. realizuje sprawy związane z 

przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o 

przyznanie dodatku osłonowego, który ma 

zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.  

Od początku programu złożonych zostało 710 

wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, z czego 

422 wnioski złożone zostały w styczniu 2022r. 

Wydano 659 rozstrzygnięć w niniejszych sprawach. 

Tutejszy Ośrodek w miesiącu marcu 2022 roku 

wypłacił pierwszą ratę dodatku osłonowego w 

http://www.potegowo.pl/
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kwocie 141.894,92 zł na podstawie wniosków 

złożonych do 31 stycznia 2022 roku. W sumie 

wypłacono mieszkańcom Gminy Potęgowo dodatki 

osłonowe na kwotę 225.594,00 zł (stan na dzień 

24.06.2022 roku). Dalsza realizacja wypłat zależy od 

posiadanych przez tutejszy Ośrodek środków.  

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można 

składać do 31 października 2022 roku, wnioski 

złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. 

Dodatek osłonowy zgodnie z przepisami przysługuje 

gospodarstwu domowemu, którego przeciętne 

miesięczne dochody nie przekraczają kwoty  

2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 

1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie 

wieloosobowym. Okresem bazowym, z którego 

wyliczany jest dochód dla wniosków złożonych od 

01.01.2022r. do 31.07.2022r. jest rok 2020, 

natomiast dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. 

do 31.10.2022r. jest rok 2021. Wysokości dopłat w 

ramach dodatku osłonowego wynoszą:  

• 400 zł /500 zł* dla gospodarstwa 

jednoosobowego, 

• 600 zł /750 zł* dla gospodarstwa 2-3 

osobowego, 

• 850 zł /1062,50 zł* dla gospodarstwa 4-5 

osobowego,  

• 1150 zł / 1437,50 zł * dla gospodarstwa 6 i 

więcej osób.  

*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). 

OPRACOWAŁA: W. SAJNÓG  

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O 

ŚWIADCZENIA RODZINNE  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie 

informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 

2022/2023 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 

2022 r., a w przypadku wniosków składanych drogą 

elektroniczną- od 1 lipca 2022 r. 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2022 poz. 

615 z późn. zm.) 

• w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 

sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad następuje 

do dnia 30 listopada 2022 r. 

• w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie 

od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 

października 2022 r., ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad następuje 

do dnia 31 grudnia 2022 r. 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży wniosek w okresie od dnia 1 listopada 

do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 

świadczeń przysługujących świadczeń 

następuje do ostatniego dnia lutego 

następnego roku. 

OPRACOWAŁA: EWA NOSKO  

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O 

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z 

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie 

informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 

świadczeniowy 2022/2023 będą przyjmowane od 

dnia 1 sierpnia 2022 r., a w przypadku wniosków 

składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2022 r.  

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. 

Dz.U z 2022 poz. 1205) 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 

nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 

z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
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prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc październik 

następuje do dnia 31 października. 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami w okresie od dnia 1 września do 

dnia 30 września danego roku, ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

następuje do dnia 30 listopada tego roku. 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami w okresie od dnia 1 

października do dnia 31 października danego 

roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

następuje do dnia 31 grudnia tego roku. 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 

do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

następuje do dnia 31 stycznia następnego 

roku. 

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 

danego roku do dnia 31 stycznia następnego 

roku, ustalenie prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 

przysługujących świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia 

lutego następnego roku. 

OPRACOWAŁA: EWA NOSKO  

ZASADY PRZYŁĄCZENIA 

NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEJ SIECI 

CIEPŁOWNICZEJ  

Gminna sieć ciepłownicza niskotemperaturowa, 

wykonana w systemie dwururowym 

preizolowanym, funkcjonuje na terenie 

miejscowości Potęgowo od czerwca 2019r. Obecnie 

z sieci ciepłowniczej zasilanych jest 22 odbiorców – 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Urząd 

Gminy Potęgowo, Przedszkole, OSP w Potęgowie, 

Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Szkoła Podstawowa oraz odbiorcy 

indywidualni. Ciepło dostarczane jest do 23 węzłów 

zmieszania pompowego oraz 12 węzłów 

wymiennikowych.  

W związku z rosnącymi cenami surowców 

energetycznych – węgła, gazu, pelletu czy oleju 

opałowego, zachęcamy właścicieli nieruchomości 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 

ciepłowniczej do rozważenia możliwości 

przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci. 

Analiza cen surowców energetycznych wskazuje, że 

obecnie jest to jedno z najtańszych źródeł ciepła  

w miejscowości Potęgowo. Obowiązujące stawki 

wprowadzone na mocy Zarządzenia Nr 200/2020 

Wójta Gminy Potęgowo z dnia 17.12.2020r. „W 

sprawie ustalenia taryfy na dostawę ciepła z 

gminnej sieci ciepłowniczej w miejscowości 

Potęgowo”, wynoszą odpowiednio 10.779,60 zł 

netto/MW (moc zamówiona) i 44,31 zł netto GJ. 

Średnia wartość opłaty stałej za moc zamówioną dla 

odbiorcy indywidualnego (dom jednorodzinny) 

wynosi 118,57 zł netto miesięcznie + obowiązująca 

stawka podatku VAT 5%. Wysokość opłaty zmiennej 

zależna jest od ilości zużytego ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody i 

wynosi za rok średnio 3.987,90 zł netto + 

obowiązująca stawka podatku VAT 5 % (90 GJ x 

44,31 zł/GJ).  

Możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej mają 

właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy ul. 

Przemysłowej, Targowej, Kościuszki (część posesji), 

Racławickiej, Szerokiej, Pocztowej (część 

nieruchomości), Kwiatowej (część nieruchomości), 

Głowackiego (część nieruchomości) i Szkolnej (część 

nieruchomości).  
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Procedurę przyłączenia do sieci należy rozpocząć od 

złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia 

do sieci ciepłowniczej w Zakładzie Usług Publicznych 

Z.B. w Potęgowie, który określi miejsce wpięcia do 

sieci oraz wymagania w zakresie parametrów i 

lokalizacji przyłącza oraz węzła.  

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej, budowę 

przyłącza oraz węzła przyszły Odbiorca realizuje na 

własny koszt. Gmina Potęgowo realizuje program 

dofinansowania wymiany źródeł ciepła, w ramach 

którego można otrzymać wsparcie finansowe na 

montaż węzła ciepłowniczego w wysokości do 

10.000 zł. Przyszły Odbiorca może również 

skorzystać z rządowego programu „Czyste 

Powietrze”.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

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 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 

2022/2023 

W dniu 19.07.2022r. rozpocznie się postępowanie 

uzupełniające, 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 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 
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