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UCHWALONY BUDŻET GMINY 

POTĘGOWO NA ROK 2023     

Na  LV  sesji  Rady Gminy Potęgowo, w dniu 16 

grudnia 2022r. nastąpiło uchwalenie budżetu 

Gminy Potęgowo na rok 2023. Jak podkreślił Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin jest to budżet 

wymagający i trudny, ale realny. W związku z trudną 

sytuacją w kraju i wysoką inflacją wszystkie 

samorządy borykają się z problemem deficytu. Wójt 

złożył gratulacje pani Skarbnik Dorocie Majchrzak za 

wytężoną pracę przy konstruowaniu tak trudnego 

budżetu oraz podziękował radnym za 

dotychczasową współpracę. Zanim nastąpiło 

podjęcie tej ważnej uchwały pani Skarbnik 

przedstawiła obszerną informację dotyczącą uchwał 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w 

sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla projektu 

uchwały budżetowej Gminy na rok 2023 oraz 

Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2023 – 

2036, a także na temat założeń do budżetu. 

Najważniejsze dane przedstawiają się następująco: 

• dochody – 49.376.018,00 zł (w tym dochody 

bieżące 36.720.575,00 zł, dochody majątkowe 

12.655.443,00 zł) 

• wydatki – 58.514.318,00 zł (w tym wydatki 

bieżące 41.501,940,00 zł, inwestycyjne 

17.012.378,00 zł) 

• planowany deficyt – 9.138.300,00 zł (pokryty 

będzie z przychodów pochodzących z wolnych 

środków oraz emisji obligacji). 

Należy zaznaczyć, iż pomimo trudnej sytuacji mamy 

bardzo wysoki budżet na realizację inwestycji.  

 

Poza tym na sesji podjęto następujące uchwały: 

• w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 

Narkomanii na rok 2023. 

• w sprawie podjęcia działań na rzecz 

przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej 

w Skórowie. 

• podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do 

uchwały Rady Gminy nr LII/500/2022 z dnia 28 

października 2022r. w spawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Potęgowo na lata 2023-2030. 

• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok. 

• w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. 

• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

na 2023 rok. 

• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Spraw Społecznych na 2023 rok. 
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• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Gminy Potęgowo na 2023 rok.. 

• w sprawie uchwalenia „Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Gminy Potęgowo”. 

• w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Potęgowo”. 

• w sprawie przyjęcia zasad udzielania i 

rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Potęgowo na realizację przedsięwzięć 

związanych z ochroną środowiska na lata 2023 

– 2025. 

• w sprawie  wyrażenia zgody na pokrycie części 

kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2022 rok. 

• w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022- 

2036. 

 

Na zakończenie obrad złożone zostały wolne 

wnioski, a następnie Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zientarski złożył wszystkim świąteczne 

życzenia.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

RUSZA PRZEBUDOWA KOLEJNYCH 

TRZECH DRÓG W GMINIE POTĘGOWO 

Przystępujemy do realizacji kolejnego zadania 

mającego na celu poprawę stanu dróg w naszej 

Gminie. W dniu 14 grudnia 2022 r. Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę z 

wykonawcą: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA, 

którego reprezentował pan Michał Korda, na 

wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa dróg 

gminnych na terenie Gminy Potęgowo – Rębowo, 

Łupawa, Dąbrówno, Potęgowo. Termin wykonania 

zaplanowany został do połowy maja 2024 r.  

 

W zakres przedsięwzięcia wchodzą trzy zadania: 

Zadanie I- „Przebudowa drogi gminnej wraz z 

budową chodnika i kanału technologicznego w 

miejscowości Rębowo” 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 

oraz przebudowy drogi o łącznej długości 758,75 mb 

i kanału technologicznego. Jest to odcinek od drogi 

krajowej do końca terenu zwartej zabudowy w 

miejscowości.  Droga będzie miała nawierzchnię 

asfaltową. Przewidziano również wykonanie 

zjazdów z kostki betonowej na działki. Pobocza 

wykonane zostaną z kruszywa łamanego wzdłuż obu 

stron jezdni na szerokości 1,0m i 0,95m. Zostanie 

wybudowany chodnik z kostki betonowej o długości 

18,74 m. 

Zadanie II- Przebudowa drogi gminnej nr 121025G 

Łupawa – Dąbrówno – etap III (w tym budowa 

kanalizacji deszczowej) 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi 

gminnej publicznej, odcinek drogi o długości 2024 

mb i szerokości 5,0 m wraz z budową kanalizacji 

deszczowej o długości 817,70 m. Nawierzchnia 

drogi będzie asfaltowa, szerokość jezdni 4 m, 

pobocza po pół metra, przy Szkole Podstawowej w 

Łupawie zostanie przebudowany chodnik, 

wykonane zostaną zjazdy do posesji.  

Zadanie III- Przebudowa drogi gminnej od drogi 

krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej 

nr 1179G – etap II 
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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi 

gminnej w Potęgowie od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 6, wzdłuż nowo wybudowanego obiektu 

Przedszkola i Żłobka, do skrzyżowania przy Szkole 

Podstawowej.  

Długość odcinka do przebudowy wynosi 661,20 m, 

nawierzchnia drogi będzie asfaltowa. Wykonane 

zostaną również: ciąg pieszo – rowerowy, zjazdy na 

posesje, elementy infrastruktury związanej z 

bezpieczeństwem, sieć wodno – kanalizacyjna oraz 

oświetlenie uliczne i kanał technologiczny. 

Realizacja zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie 

dofinansowanie z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ 

POLSKI ŁAD w wysokości 6.802.000,00 zł. Wartość 

całkowita robót wynosi 7.721.441,88 zł brutto (w 

tym: zadanie 1 – 1.168.320,64 zł, zadanie 2 – 

2.867.734,83 zł, zadania 3 – 3.685.386,41 zł). W 

podpisaniu umowy uczestniczyła przedstawicielka 

Banku Krajowego pani Alicja Wasilewska. 

Nadzór nad robotami budowlanymi prowadzić 

będzie firma Development Design Sp. z o.o. ze 

Słupska, wartość usługi nadzoru inwestorskiego 

wynosi 119.248,50 zł brutto. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I PROMOCJA 

FILMU 

2 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Potęgowie, odbyło się spotkanie integracyjne z 

okazji Międzynarodowego Dnia Osób z 

Niepełnosprawnościami.  

 

Na gokowskiej scenie uczestnicy Środowiskowego 

Domu Pomocy w Potęgowie zaprezentowali 

przedstawienie teatralne pt. "Tacy MY to MY", a 

Fundacja Progresja ze Słupska, na co dzień 

zajmująca się m.in. poprawą jakości życia osób 

niepełnosprawnych, zaprosiła do odkrywania 

wirtualnej rzeczywistości. 

Podczas spotkania odbyła się premiera filmu pt. 

"Wiara, nadzieja, miłość", przygotowanego przez 

nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w 

Łupawie. Wszyscy przybyli mogli także dołączyć do 

zbiórki funduszy na budowę hospicjum w 

Pogorzelicach, poprzez zakup ciast i pierników 

przygotowanych przez rodziców i uczniów ze Szkół 

Podstawowych w Łupawie i Potęgowie. Społeczność 

Szkoły Podstawowej w Skórowie przeprowadziła 

kiermasz na terenie Szkoły i dołączyła podczas 

imprezy swoją cegiełkę na budowę Hospicjum w 

Pogorzelicach. Dziękujemy wszystkim za obecność i 

otwarte serca! 

III RAJD MIKOŁAJKOWY 

Z okazji tegorocznych Mikołajek Gminny Ośrodek 

Kultury w Potęgowie zaprosił mieszkańców do 

wspólnej zabawy podczas III Rajdu Mikołajkowego 

po Gminie Potęgowo. 4 grudnia na trasie i podczas 

wyznaczonych przystanków można było spotkać 

m.in. mikołaje, śnieżynki, elfy, a gorące przytulasy 

serwowali najmłodszym Kubuś Puchatek, 

Prosiaczek i Tygrysek. Było mnóstwo pozytywnej 

energii, radosnych spotkań, słodkości i okazji do 

wspólnych zdjęć. Dziękujemy serdecznie wszystkim 

za wspaniałą zabawę, miłe przyjęcie, dobre słowo. 

Zwieńczeniem tegorocznego rajdu było wręczenie 

nagrody głównej za "Najładniejszą dekorację 

pojazdu", którą w tym roku otrzymali Państwo 

Roma i Sebastian Szybut oraz wspólna biesiada, 

przygotowana dla mieszkańców Gminy Potęgowo w 

Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy. 

MIKOŁAJKI Z GOK-IEM 

Dla najmłodszych spotkanie z Mikołajem odbyło się 

także w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie. 6 

grudnia animatorzy z duetu Duo Paulo mieli nie lada 

wyzwanie, bo i dzieci było naprawdę dużo!  

Prowadzący przygotowali wiele niespodzianek i 

zaprosili wszystkich przybyłych do wspólnej zabawy. 

Były wspólne tańce, gry i zabawy, a na koniec 

spotkanie z najbardziej wyczekiwanym gościem 

http://www.potegowo.pl/
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tegorocznej imprezy- Mikołajem. Gwiazdor zaprosił 

wszystkie skrzaty i śnieżynki (bo tak magicznie 

zrobiło się podczas tego spotkania) do dalszej 

wspólnej zabawy, podczas której wszyscy otrzymali 

słodkie upominki. Działania zostały dofinansowane  

przez GKRPA w Potęgowie. 

 

BOŻONARODZENIOWA SZOPKA  

Z okazji 6 grudnia przy Urzędzie Gminy w Potęgowie 

została ustawiona bożonarodzeniowa szopka. 

Dekoracje jak co roku przykuwają uwagę 

mieszkańców i turystów. Serdecznie dziękujemy 

pracownikom ZUP w Potęgowie za pomoc w 

tegorocznych przygotowaniach.  

PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY  

7 grudnia br. z rąk Pani Teresy Jerzyk Dyrektor 

Hospicjum w Słupsku oraz Pani Krystyny Danileckiej- 

Wojewódzkiej Prezydent Miasta Słupska 

wolontariusze działający przy GOK w Potęgowie 

mieli zaszczyt odebrać podziękowanie za okazaną 

pomoc przy zbiórce na rzecz Słupskiego Hospicjum. 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i 

darczyńcom, którzy co roku pomagają w zebraniu 

środków na słupskie hospicjum. 

WARSZTATY KULINARNE  

9 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Potęgowie odbyły się warsztaty kulinarno - 

integracyjne da uchodźców z Ukrainy, które 

poprowadziła  pani Bożena Barska z Banku Żywności 

w Słupsku. W trakcie zajęć uczestniczki wspólnie 

przygotowywały tradycyjne polskie potrawy, 

rozmawiając o obyczajach organizowania Świąt 

Bożego Narodzenia w Polsce oraz w Ukrainie. 

Elementem integracyjnym była wspólna degustacja 

przygotowanych potraw. 

"SZLACHETNA PACZKA" 

Od 10 do 11 grudnia w całej Polsce miał miejsce 

"Weekend cudów". Nie inaczej było też w Gminie 

Potęgowo za sprawą cudownych wolontariuszy i 

darczyńców,  zaangażowanych w kolejną edycję 

Szlachetnej Paczki. Nie było łatwo, ale po zimowej 

podróży przez śnieżne zaspy, czekała gorąca 

herbatka, kawusia i... do kawusi. A wszystko to w 

gościnnych progach Gminnego Ośrodka kultury w 

Potęgowie.  Były radość i szczęście, łzy wzruszenia i 

łzy wdzięczności. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć 

swoja cegiełkę do pracy wolontariuszy. 

KONKURS PLASTYCZNY 

 

12.12. br. w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Potęgowie, został rozstrzygnięty konkurs na "Kartkę 

świąteczną z życzeniami dla osób starszych i 

samotnych". Komisja dokonała oceny 25 

zgłoszonych do konkursu prac i przyznała nagrody i 

wyróżnienia: 

w kategorii Przedszkole: I miejsce Adrian Lemieszek, 

II miejsce Aleksander Ciesiulski, III miejsce Zuzanna 

Brzezińska, wyróżnienia: Maria Puchacz, Lena Kulik, 

Nikodem Wyrostkiewicz,  

Kategoria klas I-IV, I miejsce Anna Szustakiewicz, II 

miejsce Hanna Nowicka, III miejsce Zofia Graczyk, 

Wyróżnienia: Nadia Ukleja, Maria Żegleń 

udział: Zofia Bałandynowicz, Milena Szybut, 

Zuzanna Pieper, Krzysztof Puchacz, Maja Rożańska, 

Jakub Kąkel- Stróżyński 

Kategoria klas V-VIII: I miejsce Magdalena 

Kozłowska, II miejsce Julia Marchewka, III miejsce 

Anna Puchacz, Wyróżnienia: Kaja Wyrostkiewicz, 

http://www.potegowo.pl/
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Olga Puton, Udział: Inka Malek, Karina Pulyk, 

Weronika Szybut 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. 

GMINNA WIGILIA SENIORÓW  

Piękny wigilijny czas... czas refleksji, zadumy, 

spotkań z bliskimi...  15 grudnia br. w Gminnym 

Ośrodku Kultury była okazja, by znów spotkać się 

podczas Gminnej Wigilii Seniorów. Przy pięknie 

udekorowanych i suto zastawionych stołach 

wspólnie zasiedli mieszkańcy Gminy Potęgowo: 

seniorzy, osoby samotne, podopieczni ŚDS w 

Potęgowie wraz z opiekunami, Radni Gminy 

Potęgowo, pracownicy Urzędu Gminy w Potęgowie, 

przedstawiciele instytucji działających na terenie 

gminy oraz księża.  

 

Podczas uroczystości kolędy i pastorałki zaśpiewały 

dzieci z zespołów "Mleczaki" i "Dzwoneczki", 

solistki: Oliwia Basarab, Marcelina Placha, Milena 

Wesołowska i Julia Marchewka, która zagrała kolędy 

na flecie poprzecznym. Na świąteczne 

przedstawienie z przesłaniem zaprosili podopieczni 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie. 

Życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt 

Bożego Narodzenia wspólnie złożyli Wójt Gminy 

Potęgowo Pan Dawid Litwin, Wice Wójt Gminy 

Potęgowo Pani Anna Boniecka, Dyrektor GOK w 

Potęgowie pani Joanna Basiak oraz dziekan 

dekanatu w Główczycach ksiądz Waldemar Pielecki.  

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za liczną 

obecność, wspólne śpiewanie kolęd i kultywowanie 

tradycji wigilijnej wieczerzy! Było nam niezmiernie 

miło gościć Was w tak licznym gronie.  

 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY  

20.12.2022r.  w Gminnym Centrum Kultury w 

Potęgowie odbył się Bożonarodzeniowy Jarmark.  

Były świąteczne ozdoby, wyroby rękodzielnicze, 

zabawki, lokalne specjały kulinarne, m.in: wędliny, 

pierogi, czekolady, świąteczne przysmaki i pachnące 

choinki . Dla najmłodszych -  warsztaty zdobienia 

pierników, a wszystko przy dźwiękach kolęd i 

pastorałek, by wprowadzić wszystkich w magiczny 

czas Świąt. 

 

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY 

W ramach "Grudniowej pracowni Świętego 

Mikołaja" w kolejne grudniowe poniedziałki odbyły 

się warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Podczas wspólnych zajęć powstały m.in. świąteczne 

kartki, skrzaty i stroiki. Nasi uczestnicy, niczym male 

elfy, uwijały się, by efekt ich prac ucieszył 

obdarowanego... Było mnóstwo pracy, a także 

rozmów o polsko- ukraińskich tradycjach. 

OPRACOWANIE: GMINNY OŚRODEK 

KULTURY 

POMORSKIE Z UKRAINĄ – GMINA 

POTĘGOWO 

 

Dnia 08 grudnia 2022 roku  Gmina Potęgowo 

podpisała umowę o powierzenie grantu pn. 

„Pomorskie z Ukrainą – Gmina Potęgowo”, w 

ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”, Działania 

14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

http://www.potegowo.pl/
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Głównym celem projektu jest wsparcie grupy 30 

osób (26 dzieci i 4 opiekunów) - obywateli Ukrainy, 

trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, 

zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i 

kulturalnych. 

 

W ramach działań o charakterze społecznym 

planuje się zwiększenie aktywności dzieci i 

młodzieży poprzez organizację: warsztatów 

hippicznych, socjoterapii grupowej, zajęć 

„PROFILAKTYKA”, warsztatów Hip-Hop, warsztatów 

florystycznych, kulinarnych i technik relaksacyjnych 

dla opiekunek, wyjazdu na ferie zimowe, zajęć 

Karate, warsztatów artystycznych, warsztatów 

Mikołajkowych, Prawosławnego Bożego 

Narodzenia, Polsko-Ukraińskiego Dnia Kobiet, 

pikniku na „Powitanie Wiosny”, Integracyjnej 

Biesiady na powitanie wakacji i zakończenie 

projektu. 

W celu wzmocnienia postaw o charakterze 

edukacyjnym Gmina, od kwietnia 2022 roku, 

zapewnia się naukę w szkole dzieciom i młodzieży 

pochodzenia Ukraińskiego przebywającym na 

terenie Gminy Potęgowo. 

W ramach projektu zaplanowano dwa wydarzenia 

kulturalne KULTURAlny Karnawał i KULTURAlna 

Majówka, zorganizowany zostanie wspólny wyjazd 

dzieci i młodzieży wraz z opiekunami do teatru lub 

kina. 

Działaniem uzupełniającym o charakterze 

profilaktyki wykluczenia społecznego będzie 

organizacja nauki języka polskiego dla opiekunów 

dzieci i młodzieży z ukraińskiego Domu Dziecka, 

przebywających na terenie Gminy Potęgowo oraz 

zapewnienie dodatkowej opieki dla dzieci i 

młodzieży w czasie nieobecności stałych opiekunów 

korzystających ze wsparcia w ramach projektu lub w 

czasie zajęć i warsztatów, w których biorą udział 

uczestnicy projektu. Zatrudnienie opiekuna 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci 

podczas realizacji zajęć, warsztatów, czy wyjazdów. 

W celu wymiany doświadczeń oraz wzmocnienia 

integracji podczas realizacji projektu zakłada się 

uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych o 

pochodzeniu polskim i ukraińskim, mieszkających 

na terenie Gminy Potęgowo. 

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł. w tym: środki 

Unii Europejskiej (89,4736843%) - 268.421,05 zł, 

środki Budżetu Państwa (10,5263158%) – 31.578,95 

zł. Czas realizacji grantu: 08.03.2022 r. do 

31.07.2023 r. 

SPORZĄDZIŁA: ALEKSANDRA KRUKOWSKA –  

SZCZUR 

ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG ZUP   

Dnia 09.08.2022r. weszły w życie przepisy Ustawy z 

dnia 07 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo wodne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz. 

1549), wprowadzające szereg zmian w zakresie 

postępowania z  nieczystościami ciekłymi 

gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych 

oraz osadami z przydomowych oczyszczalni 

ścieków.   

Ustawodawca dokonał zmiany definicji 

„nieczystości ciekłych” poprzez ujęcie w tej grupie 

ścieków gromadzonych w zbiornikach 

bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków. O ile 

dotychczas wywóz osadów z POŚ mogły realizować 

wyłącznie podmioty posiadające koncesję na 

transport odpadów,  po wejściu w życie przepisów 

ww. Ustawy, osady będą mogły wywozić podmioty 

posiadające zezwolenie na transport nieczystości 

ciekłych.  

Zmiana przepisów umożliwiła Zakładowi 

rozszerzenie zakresu świadczonych usług 

asenizacyjnych o usługę opróżniania osadników 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Potęgowo.  

W dniu 29.12.2022r. Wójt Gminy Potęgowo 

Zarządzeniem Nr 252/2022 zatwierdził stawkę 
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opłaty za wywóz osadów z przydomowych 

oczyszczalni ścieków na poziomie 305,00 zł netto 

(329,40 zł brutto).  

Właściciele nieruchomości posiadający POŚ, 

zainteresowani zawarciem umowy na wywóz 

nieczystości ciekłych z osadników, powinni 

przedłożyć dokumentację techniczną posiadanej 

oczyszczalni przydomowej określającą rodzaj 

instalacji, pojemność osadnika oraz minimalną 

częstotliwość jego oczyszczania.  

SPORZĄDZIŁA: ELWIRA SZEWCZYK  

REALIZACJA PROGRAMU „NIE RÓB 

DYMU” 

W bieżącym roku 2022 przystąpiono do realizacji 

gminnego programu dofinansowania na wymianę 

źródeł ciepła, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/292/2021 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 18 marca 2021 roku w 

sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Potęgowo na realizację przedsięwzięć związanych z 

ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy 

Potęgowo na lata 2021-2023.  

 

Nabór wniosków rozpoczął się 1 stycznia i trwał do 

31 sierpnia bieżącego roku. Łącznie złożonych 

zostało 45 wniosków z czego 42 wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie, 3 wnioski odrzucono z 

powodu niespełnienia kryteriów określonych w 

regulaminie. 

Ostatecznie podpisano 33 umowy z właścicielami 

budynków mieszkalnych na terenie Gminy 

Potęgowo na dofinansowanie wymiany źródeł 

ogrzewania na ekologiczne, angażując środki w 

budżecie Gminy w wysokości 210 tysięcy złotych. 

Dziewięć osób nie podpisało umów, przyczyną było 

skorzystanie z innej formy dofinansowania, rosnące 

ceny paliw oraz kotłów, a także zbyt wysoka inflacja 

i związany z tym brak środków pieniężnych. Trzy 

osoby złożyły wnioski o rozwiązanie umowy za 

porozumieniem stron z uwagi na rosnące ceny 

kotłów oraz paliw stałych. 

 

Mieszkańcy w większości dofinansowanych 

inwestycji wymieniają stare źródło ciepła tzw. 

„kopciuchy” na kotły na paliwo stałe na drewno, 

pellet drzewny oraz ekogroszek, spełniające 

wymagania 5 klasy wg normy emisyjnej dla 

domowych kotłów PN-EN 303-5:2012. W ramach 

programu zainstalowano: 22 kotły na paliwo stałe, 5 

pomp ciepła, 3 węzły cieplne. 

Suma wypłaconych dofinansowań to 164 876,23 

złotych. Kolejny nabór rozpocznie się 

 w styczniu 2023 roku i potrwa do 31 sierpnia 2023 

roku. 

SPORZĄDZIŁA: KAMILA RAMULT  
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