
ZARZĄDZENIE Nr 85/2021 
 

WÓJTA GMINY POTĘGOWO 

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy Potęgowo za 2020 rok 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Raport o Stanie Gminy Potęgowo za 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Raport o Stanie Gminy Potęgowo podlega przedłożeniu Radzie Gminy Potęgowo oraz publikacji na 
stronie internetowej Gminy Potęgowo i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Potęgowo. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Potęgowo 
Dawid Litwin 

podpis elektroniczny 
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1 Wstęp 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - art. 28aa ust. 1, Wójt gminy, co roku ma obowiązek przedstawienia  
Radzie Gminy raportu o stanie gminy.  
 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu 
obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego 
za rok 2020.  
 

Wyrażam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom naszej gminy do 
pozyskania większej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 
prowadzenia dialogu na temat rozwoju gminy. 
 
Z przyjemnością przedkładam Radzie Gminy Potęgowo i wszystkim mieszkańcom naszej gminy najnowszy 
„Raport o stanie gminy”. 

2 Charakterystyka gminy 

2.1  Informacje ogólne  

Gmina Potęgowo położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, we wschodniej 
części powiatu słupskiego, na wysoczyznach Damnickiej i Polanowskiej. Jej północno-wschodnią część zajmuje 
dolina rzeki Łeby, a część zachodnią w kierunku południkowym przecina dolina rzeki Łupawy.  

Lokalizacja Gminy jest korzystna komunikacyjnie, ponieważ położona jest na jednym z najważniejszych szlaków 
transportowych północnej Polski, łączącej dwie największe aglomeracje portowe Szczecin i Gdynię, Niemcy z 
północną i północno –wschodnią Polską oraz Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Szlakiem tym, niemal 
równolegle przebiegają: droga krajowa nr 6 i zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia państwowego o relacji 
Gdynia –Szczecin. W miejscowości Potęgowo znajduje się dworzec kolejowy z bocznicą przeładunkową.  
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Planowana jest budowa drugiego toru na pierwszorzędnej, jednotorowej linii kolejowej Stargard Szczeciński – 
Gdańsk. 

Potęgowo oddalona jest ok. 40-60 km od turystycznych miejscowości wybrzeża Morza Bałtyckiego: Łeby, Ustki, 
Rowów, Kluk, Smołdzina. Relatywnie bliska odległość od wybrzeża–może przyczynić się do rozwoju zaplecza 
bazy turystycznej pasa nadmorskiego Również blisko jest do turystycznie atrakcyjnych obszarów Pojezierza 
Kaszubskiego, po ok. 50 km do Bytowa czy Sulęczyna, co może potencjalnie stanowić istotny walor rozwoju 
gminy. 

Najstarsza wzmianka o Potęgowie pochodzi z roku 1428, jako folwarku majątku Darżewo należącego do rodu 
Puttkamerów. Przez wieki tereny te przechodziły w majątki rodów Grumbkowów, a następnie Boninów. W 
1931 roku po śmierci Ernsta von Bonin większość majątku została rozparcelowana i zasiedlona, natomiast 
pozostałą częścią zarządzał Karl zum Winkel. W latach międzywojennych Potęgowo stało się ośrodkiem 
gospodarczym z dobrze rozwiniętym handlem, usługami i rzemiosłem. W literaturze spotyka się różne nazwy 
pierwotne wsi: Pottegaw (1523), Pottangow (1529), Pottenchow (1605). 

Charakterystyczna cechą gminy jest dominacja krajobrazu rolniczego. Występują tu przede wszystkim użytki 
rolne, zajmujące ponad 2/3 obszaru gminy. Wśród nich zdecydowanie przeważają grunty orne, które stanowią 
ponad 80% gruntów rolnych. Lasy zajmują ok. 28% powierzchni gminy. 

 

Na terenie gminy wstępują cenne obszary przyrodnicze w postaci form i obiektów ochrony przyrody są to: część 
Obszaru Chronionego Krajobrazu “Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka”, 43 
użytki ekologiczne, rezerwat przyrody Grodzisko Runowo, 2 stanowiska dokumentacyjne przyrody 
nieożywionej, 20 pomników przyrody. Przez teren gminy, wzdłuż doliny rzeki Łupawy, przebiega także obszar 
Natury 2000. 

Gmina Potęgowo posiada znaczący potencjał środowiskowy do rozwoju produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Potencjał ten już jest częściowo wykorzystywany. Są już dwie zabytkowe, ale wciąż 
funkcjonujące, elektrownie wodne, pochodząca z 1925 r. elektrownia w Łupawie oraz wybudowana w 1938 r. 
elektrownia wodna w Poganicach. W okolicach miejscowości Potęgowo, Darżyno, Grapice i Głuszynko znajduje 
się farma elektrowni wiatrowych. W pobliżu istniejącej farmy wiatrowej w Potęgowie znajduje się 
bioelektrownia bazująca na przetwarzaniu odpadów biologicznych. 

Profile działalności firm zarejestrowanych i funkcjonujących w gminie Potęgowo znamionuje etap odchodzenia 
od działalności przemysłowej na rzecz sektora usług. Dominuje działalność handlowa, usługi transportowe, 
budowlane i drobna działalność przetwórcza w przemyśle spożywczym (hodowla i obróbka ryb,). Zaznacza się 
również wzrost znaczenia branży hotelarsko-restauracyjnej, która rozwija się zwykle w odrestaurowanych 
dworkach, pałacach i innych obiektach zabytkowych. Restauracja „Nostalgia”, „Pałac Monbijou” czy „Pałac Pod 
Bocianim Gniazdem” to znane już w kraju obiekty, które przyciągają turystów do gminy.  
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W 2020r. na terenie Gminy Potęgowo: założono 23 działalności gospodarcze, zawieszono – 33 działalności 
gospodarczych, wznowiono - 22 działalności gospodarczych, zakończono - 15 działalności gospodarczych, w 65 
wpisach do CEIDG naniesiono zmiany. Porównanie ilości wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej w latach 2019 i 2020 ilustruje wykres: 

 

 

2.2  Zarządzanie gminą  

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy Potęgowo, którą tworzy 15 wybranych przez 

mieszkańców radnych. Wójt Gminy Potęgowo pełni funkcję organu wykonawczego i wykonuje uchwały rady 

gminy. 

Skład Rady VIII kadencji 2018-2023: Bazowski Andrzej (od 26.07.2020r.) Brzeski Zenon, Czerwiński Bogusław, 

Grzecza Maciej, Krymska Maria, Maksymowski Dominik, Małecki Rafał, Mazur Teresa, Mikołajczyk Andrzej, 

Słomińska Anetta, Spławska Renata (do 20.04.2020r.), Sudołowicz Mirosław,  Szmajda Renata, Tęcza Jolanta, 

Zientarski Waldemar, Żurawski Teodor. Wójtem Gminy Potęgowo jest Dawid Litwin. 

Podstawowe zadania Gmina Potęgowo realizuje poprzez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne:  Zakład 

Usług Publicznych w Potęgowie,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Potęgowie,  Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Szkoła Podstawowa w Łupawie, Szkoła 

Podstawowa w Skórowie, Przedszkole w Potęgowie, instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie. 

W gminie funkcjonują jednostki pomocnicze – 28 sołectw. 
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Sołtysi i rady sołeckie kadencji 2019-2024 

Sołectwo Sołtys Rada Sołecka 

CHLEWNICA  Zawadzka 

Małgorzata 

 Mańkowska Maria, Zawadzka Maria, Zawadzka Marta 

CZERWIENIEC  Kitowski Piotr Mielewczyk Daniel, Skrzypkowska Justyna, Kwidzińska Jolanta 

DARŻYNKO  Kotusiewicz 

Krystian 

Kotusiewicz Aneta,  Kotusiewicz Renata,  Orzechowski Wiesław 

DARŻYNO  Marcin Kałuża Michał Pietrzyk, Konrad Zawadzki, Fabian Szczepaniak 

DĄBRÓWNO  Sypuła Joanna Szpakowicz Krzysztof, Zdzisław Polak, Korolewiat Anna 

GŁUSZYNKO  Anna Łagód Monika Gniecka, Marek Kotłowski, Ilona Ciechowicz. 

GŁUSZYNO  Mańkowski 

Bartłomiej 

Rudzki Mirosław, Mańkowska Żaneta, Binkowska Mirosława, Wziątek 

Joanna 

GRAPICE  Helna Głowacka Radzikowska Teresa, Kulesza Elżbieta, Grajewska Ewa 

GRĄBKOWO  Mazur Teresa Urbanowicz Krzysztof, Nowicka Irena, Sasin Renata, Ciesielczyk 

Katarzyna, Domagała Marta 

GRĄBKOWO 

KOLONIA 

Woźniak Jakobs 

Alina 

Świdczak Justyna, Boniecka Renata, Roman Jacek, Wasilewski Mariusz, 

Kostuchowski Wojciech 

KARZNICA  Kozłowski Fabian Robak Justyna, Kozłowska Grażyna, Szeel Gabriela Ewa, Oleszczuk 

Honorata, Wdowczyk Dariusz 

ŁUPAWA  Ambroziak 

Krzysztof 

Awchimieni Dorota, Zawacka Natalia, Kwaśny Tadeusz, Chwal Mateusz, 

Kasińska Weronika 

MALCZKOWO  Dubacki Wiesław Renka Krzysztof, Wiśniewska Teresa, Rybacki Arkadiusz, Serkowski 

Michał, Kucwaj Justyna 

NIECKOWO Słomińska Anetta Jakubczyk Kazimierz, Stępień Przemysław, Hańczyk Karolina 

NOWA 

DĄBROWA  

Ukleja Justyna Stępień Damian, Krugły Mateusz, Augustynowicz Anna, Nikadon 

Zuzanna 

NOWE 

SKÓROWO  

Paduch Edward Różański Piotr, Paduch Artur, Orzechowski Zbigniew, Cichocki Andrzej, 

Litwin Marcin 

POTĘGOWO  Kostecki Paweł Nowicki Paweł, Szulga Marcin, Szary Czesława 

RADOSŁAW Krakowiak Witold Śmiechowski Daniel, Kotłowski Artur, Filipiak Elżbieta, Rakowiecki 

Jarosław, Nowicka Iwona 

RĘBOWO Rzeczycka Jolanta Kowalski Zbigniew, Jura Dariusz, Kuhr Jerzy 

RUNOWO  Monika Kit - 

Szewczyk 

Rutkiewicz Jakub, Szewczyk Zygmunt, Treder Andrzej 

RZECHCINO Sajnóg Waldemar Kochańska Agata, Sajnóg Monika, Kacperska Beata 

SKÓROWO  Treder Piotr Zielińska Izabela, Zawadzki Paweł, Puchacz Katarzyna, Treder Anna 

WARCIMINO   Łoś Iwona Różański Jacek, Kąkol Katarzyna, Boyke Krzysztof 

WARCIMINO-

OSIEDLE 

Remigiusz Ciuńczyk Damaszek Karolina, Jagieła Janina, Rządkowska Wiktoria, Butowska 

Danuta, Wijata Łukasz 

WIELISZEWO  Majewska Monika Golan Joanna, Maksymowska Teresa, Tecław Ilona, Mordarski Maciej, 

Haincz Marek 

ŻOCHOWO  Krymska Sylwia Gontarz Maria, Krop Remigiusz, Krymski Mieczysław, Hinc Zdzisław, 

Szpakowicz Marek 

ŻYCHLIN  Lejk Mirosław Szycko Tadeusz, Szycko Iwona, Zaborowski Jarosław, Josicz Stanisław 

WĘGIERSKIE Dąbrowski Jacek Furmaniak Tadeusz, Jarosiński Marcin, Formela Angelika 
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2.3  Demografia i bezrobocie  

Obecnie teren Gminy Potęgowo zajmuje 228,11 km 2powierzchni, 32 miejscowości skupione w 28 sołectwach, 
w których zameldowanych jest 6.657 osób w tym 50% kobiet (wg. stanu na 31.12.2020 r.). Poniższe tabele 
przedstawiają bardziej szczegółowe dane: 

Statystyka wg. płci (pobyt stały i czasowy) na koniec 2020r. 

Wiek Mężczyźni Kobiety Razem 

0-5 255 222 477 

6-14 388 384 772 

15-18 143 132 275 

19-60 kobiety - 1.820 1.820 

19-65 mężczyźni 2.136 - 2.136 

pow. 60 kobiety - 783 783 

pow. 65 mężczyźni 394 - 394 

Ogółem 3.316 3.341 6.657 

 

Wymeldowania z pobytu stałego - porównanie lat 2019 – 2020 

Rok Liczba wymeldowań na wniosek 
Liczba wymeldowani z powodu 

zgonu 
Ogółem 

2019 230 80 310 

2020 247 82 329 

 

Zameldowania osób - porównanie lat 2019 – 2020 

Rok 
Liczba zameldowań 

na wniosek - na 
pobyt stały 

Liczba zameldowań na 
wniosek - na pobyt czasowy 

Zameldowania 
noworodków 

Ogółem 

2019 237 52 77 366 

2020 225 30 83 338 

 
Wyniki badania bezrobocia w Gminie Potęgowo, rejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku 
według stanu na koniec grudnia 2020 roku wskazują, że w porównaniu z grudniem 2019 roku nastąpił 43 % 
wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych,  a stopa bezrobocia ze względu na trudną sytuację gospodarczą 
w kraju wzrosła (MRPiPS -01 sprawozdanie o rynku pracy – struktura i bilans bezrobotnych). Liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych w urzędzie pracy w końcu grudnia 2020 r. wyniosła 249 osób (w tym 144 
kobiet), natomiast w 2019 wynosiła 174 osób (w tym 99 kobiet ). 
 
 
 
 

Stan ludności – porównanie lat 2019 – 2020 

Rok 
Liczba ludności  

pobyt stały 
Liczba ludności  
pobyt czasowy 

Liczba osób zmarłych 

2019 6.731 42 80 

2020 6.657 29 82 
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Poniżej zamieszczone wykresy ilustrują liczbę bezrobotnych w Gminie Potęgowo w latach 2017 – 2020  oraz 
od stycznia do grudnia 2020 r. Wyraźny wzrost bezrobocia nastąpił w 2020 roku. 

 

 

 

Na koniec roku 2020 wśród wszystkich 249 bezrobotnych , 57,80 % stanowiły kobiety ( 144 os). Bezrobotni  to 
osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym; 

• Z prawem do zasiłku 14,10% ( 35 os. ), 

• Długotrwale bezrobotne 46,20 %( 115 os. ) 

• Powyżej 50 roku życia 23,30 % ( 58 os. ) 

• Zarejestrowani po raz pierwszy 12,00 % ( 30  os. )  

• Osoby w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki  4,40% ( 11 os. ) 

Z wykształceniem  gimnazjalnym/ podstawowym i poniżej  37,00% ( 92 os.), zasad. zawodowym 29,30% ( 73 
os.), średnim ogólnokształcącym   9,20% ( 23os. ), policealnym i śr. zawodowe  18,50% ( 46os. ), wyższym 6,00% 
( 15os.). 

 

0

50

100

150

200

250

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

Kobiety 139 128 99 144

Mężczyźni 85 83 75 105

Li
cz

n
a 

b
ez

ro
b

o
tn

yc
h

Liczba bezrobotnych w Gminie Potęgowo
w latach 2017 - 2020

188 186
172

193
214

227 227 229 232 241 248 249

0

50

100

150

200

250

300

Liczba bezrobotnych od stycznia do grudnia 2020r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0751F8F5-88F9-4296-9F26-A5177A91E0EB. Podpisany Strona 9



RAPORT O STANIE GMINY POTĘGOWO ZA 2020 ROK 

Strona 10 z 92 

 

3 Analiza finansowa Gminy w latach 2018 - 2021 

Analiza została przeprowadzona w perspektywie lat 2018 - 2021. Przyjęto założenie, że okres czteroletni będzie 
wystarczający dla potrzeb oceny finansów jednostki samorządu terytorialnego.  

Przedstawione dane dot. lat 2018 - 2020 pochodzą z odpowiednich sprawozdań Rb oraz WPF. Dane dotyczące 
roku 2021 stanowią plan budżetu na chwilę opracowania dokumentu (chyba że wskazano inaczej). 

Analiza ma na celu ocenę głównych pozycji w budżecie, prześledzenie ich zmian oraz wychwycenie tworzących 
się trendów. 

Poniżej przedstawiono wybrane dane budżetu Gminy Potęgowo: 

Tabela 1 Wybrane kategorie WPF w latach 2018 - 2021 [zł] 

  2018 2019 2020 2021 

Dochody ogółem, w tym: 37 165 020,13 42 077 732,87 41 444 784,25 42 064 350,00 

•    dochody bieżące 33 522 144,21 38 202 369,06 39 551 159,82 37 698 884,00 

•    dochody majątkowe 3 642 875,92 3 875 363,81 1 893 624,43 4 365 466,00 

Wydatki ogółem, w tym: 40 450 313,40 43 458 287,69 44 725 760,25 51 915 560,00 

•    wydatki bieżące, w tym: 31 954 601,87 35 009 342,44 37 433 452,76 37 145 327,00 

-     wydatki na wynagrodzenia i składki 12 415 831,66 13 612 046,49 13 917 316,26 14 825 742,00 

-     odsetki 316 905,80 383 024,11 291 316,07 242 030,00 

•    wydatki majątkowe 8 495 711,53 8 448 945,25 7 292 307,49 14 770 233,00 

Nadwyżka bieżąca 1 567 542,34 3 193 026,62 2 117 707,06 553 557,00 

Przychody zwrotne 4 314 303,00 3 021 100,00 3 637 000,00 11 000 000,00 

Rozchody 1 238 232,00 1 206 451,00 1 664 012,00 1 148 790,00 

Kwota długu 14 413 850,05 16 228 499,69 18 213 952,00 28 065 162,00 

 źródło: opracowanie własne 

W kolejnych podrozdziałach szczegółowo opisano poszczególne pozycje budżetu. 

A.  Dochody 

Poniższy wykres przedstawia dochody ogółem Gminy w badanym okresie w podziale na dochody bieżące i 
majątkowe. 

Wykres 1. Dochody ogółem  Gminy Potęgowo w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 
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Dochody ogółem w latach 2018 - 2020 Gmina wykonywała na poziomie 37,2 - 42,1 mln zł, przy czym za 33,5 - 
39,6 mln zł z tej kwoty odpowiadały dochody bieżące, które z reguły cechuje większa powtarzalność niż 
dochody majątkowe, które mają charakter incydentalny. Przedstawiony plan na rok 2021 rok przewiduje 
dochody na łącznie 42,1 mln zł, w tym 37,7 mln zł dochodów bieżących i 4,4 mln zł dochodów majątkowych, co 
oznacza wzrost dochodów ogółem względem wykonania roku poprzedniego o 1,5%. W dalszej części 
opracowania dokonano pogłębionej analizy dochodów.  

Dochody bieżące 

Następny wykres przedstawia dochody bieżące Gminy, podzielone na źródła według struktury dla wieloletniej 
prognozy finansowej, które stanowią jeden z głównych elementów wpływających na ocenę kondycji finansowej 
JST oraz zdolności do obsługi długu. 

Wykres 2. Dochody bieżące według struktury WPF w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 
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Największymi składnikami dochodów bieżących Gminy są dochody z dotacji zewnętrznych. Dochody te 
kształtowały się w latach 2018 – 2020 na poziomie 12,7 – 15,6 mln zł i stanowiły średnio 37,9% udziału w 
dochodach bieżących. Według budżetu, w 2021 roku Gmina planuje dochody z tego tytułu w kwocie 13,6 mln 
zł. Dochody z dotacji nie mają wpływu na zdolność do obsługi długu dla Gminy z uwagi na konstrukcję 
wskaźnika indywidualnej spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. Środki celowe zwiększają dochody, jednak nie mają 
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planowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. Kwoty w pozostałych kategoriach Gminy otrzymuje od władz 
centralnych.  

Kolejnym dużym elementem dochodów bieżących Gminy są dochody z udziału w PIT, które kształtują w latach 
2018 - 2020 się na poziomie 3,6 - 4,3 mln zł, co stanowi udział ok. 10,8%. W 2021 roku planuje się dochody z PIT 
w kwocie  4,3 mln zł, co będzie stanowić 11,5% wszystkich dochodów w 2021 roku. 

Subwencja ogólna dla Gminy w latach 2018 - 2020 wynosiła między 9,2 – 10,5 mln zł, a plan na 2021 rok 
zakłada 10,2 mln zł. Na wysokość subwencji Gmina nie ma bezpośredniego, krótkookresowego wpływu. We 
wszystkich latach największą część subwencji stanowi jej część oświatowa, która utrzymuje się na poziomie 6,9 
– 7,7 mln zł.  Wysokość subwencji oświatowej zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez 
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jednostki oraz liczby uczniów i rozdzielanej według zasad określonych w rozporządzeniu ministra edukacji w 
sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  

Pomijalną wartością z punktu widzenia budżetu są natomiast dochody z udziału w CIT (średnio 0,4%), co 
świadczy o braku dużych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.  

Kolejny wykres prezentuje wskaźnik dochodów własnych, na których kształtowanie JST ma bezpośredni wpływ. 
Wskaźnik rozumiany jest jako stosunek dochodów własnych Gminy do dochodów bieżących. Przez dochody 
własne rozumie się wszystkie dochody Gminy pomniejszone o subwencje i dotacje. W analizie wyodrębnione 
zostały także dochody ze sprzedaży majątku, które ze względu na swoją trudną do zaprognozowania 
incydentalność, są niejednokrotnie pomijane przy ocenie kondycji finansowej. 

Wykres 3 Struktura dochodów bieżących oraz udział dochodów własnych w dochodach bieżących [mln zł i proc.] 

 

źródło: opracowanie własne 

Nominalnie suma dochodów własnych w latach 2018 - 2020 wynosi 11,7 mln zł - 14,5 mln zł. Udział dochodów 
własnych w strukturze dochodów bieżących Gminy w latach 2018 - 2020 wyniósł odpowiednio 34,8%, 37,9% 
oraz 33,9%. Plan budżetu na 2021 rok zakłada ten stosunek w wysokości 36,7%, nominalnie 14,4 mln zł. 

Dochody majątkowe 

W badanym okresie dochody majątkowe Gminy charakteryzują się istotną zmiennością (1,9 - 4,4 mln zł 
rocznie), co potwierdza ich incydentalny charakter. 

Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Gminy Potęgowo w latach 2018 - 2021. Zastosowano podział 
taki jak w wieloletniej prognozie finansowej, przy czym w dotacjach i środkach przeznaczonych na inwestycje 
wyszczególniono te z programów europejskich i pozostałych źródeł. 
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Wykres 4. Dochody majątkowe w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych były dotacje z UE, które w latach 2018 – 2020 wyniosły 
łącznie 7,6 mln zł. Plan na 2021 rok zakłada 2,1 mln zł dochodów z tego tytułu. 

Dotacje inwestycyjne krajowe w latach 2018 – 2020 wyniosły łącznie 1,2 mln zł, natomiast dochód Gminy ze 
sprzedaży majątku wyniósł wtedy 0,6 mln zł. Zgodnie z budżetem na 2021 rok, Gmina planuje uzyskać dochody 
z tych tytułów w kwocie odpowiednio 1,3 mln zł oraz 0,9 mln zł. 

B.  Wydatki  

Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Gminy w latach 2018 - 2021 w podziale na wydatki bieżące i 
majątkowe. 

Wykres 5. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 
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Wydatki ogółem Gminy Potęgowo w latach 2018 - 2020 wynosiły między 40,5 - 44,7 mln zł, przy czym za 32,0 - 
37,4 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. Przedstawiony plan na rok 2021  przewiduje wydatki 
ogółem na łącznie 51,9 mln zł, w tym 37,1 mln zł jako wydatki bieżące i 14,8 mln zł jako wydatki majątkowe. 

Wydatki bieżące 

Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2018 - 2020 z podziałem ze 

względu na główne kategorie ich przeznaczenia.  

Wykres 6 Struktura wydatków bieżących [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 systematycznie rosły każdego roku z 32,0 do 37,4 mln zł rocznie, co 
oznacza wzrost o 17,1%. Dla porównania dochody bieżące w analizowanym okresie wzrosły o 18,0% (to jest o 
0,8% punktu procentowego więcej w porównaniu do wydatków). 

W każdym roku największą część budżetu Gminy (średnio 33,8%) po stronie wydatków stanowiła oświata. W 
latach 2018 - 2020 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz dziale 854 „Edukacyjna 
opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio 10,9 mln zł, 12,2 mln zł oraz 12,2 mln zł. Dynamika wzrostu rok 
do roku wynosiła odpowiednio 12,2% oraz -0,2%.  

Drugim największym wydatkiem bieżącym Gminy są wydatki związane z rodziną. Wydatki te w latach 2018-
2020 rosły od 9,2 mln zł do 12,2 mln zł rocznie. W tym rozdziale zawierają się między innymi wydatki związane z 
programem „500+”. 

Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Gminy są gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 
administracja publiczna. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowi średnio 5,7% wszystkich wydatków 
bieżących, natomiast druga kategoria wydatków 9,5%. Należy pamiętać, że w ramach kosztów 
administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia pracowników urzędu, ale także zadania zlecone 
przez urząd wojewódzki, pobór podatków, promocję Gminy itd.  

Wydatki bieżące Gminy w obecnym roku mają spaść o 0,8% (czyli wolniej niż dochody bieżące – spadek o 4,7% 
rok do roku). 
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Wydatki majątkowe 

Gmina w latach 2018 - 2020 przeznaczyła 24,2 mln zł na wydatki majątkowe. Poniższy wykres prezentuje 
strukturę wykonanych w latach historycznych i planowych na 2021 r. wydatków inwestycyjnych Gminy. 

Wykres 7. Wydatki majątkowe budżetu w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 źródło: opracowanie własne 

W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania niedofinansowywane ze 
środków UE, które stanową średnio 63,8% wydatków majątkowych ogółem.  

Aktualnie największym przedsięwzięciem jest projekt pt. „Budowa przedszkola w Potęgowie” oraz „Budowa 
żłobka w Potęgowie” zaplanowany na lata 2020 – 2021 o łącznym koszcie 8,4 mln zł. 

C. Równowaga budżetowa 

Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2018 - 2020) oraz budżetu w trakcie realizacji 
(2021). 

Poniższy wykres prezentuje opisywaną sytuację budżetu z punktu widzenia wyniku ogółem w latach 2018 - 
2021. 

Wykres 8. Równowaga budżetowa w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 
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W latach 2018 - 2020 Gmina wykonywała budżet roczny z deficytem (wydatki przewyższały dochody) który 
wyniósł łącznie 7,9 mln zł oraz wiązał się z koniecznością pozyskania finansowania zwrotnego. W 2021 r. plan 
budżetu przewiduje deficyt środków na wydatki na poziomie 9,9 mln zł. Kwota ta będzie musiała zostać 
uzupełniona finansowaniem dłużnym lub zmniejszona rewizją planu wydatków. Ponadto w budżecie będą 
musiały znaleźć się środki na uregulowanie zapadających zobowiązań kredytowych. 

Poza wynikiem budżetu dla finansów JST istotna jest nadwyżka bieżąca (bądź deficyt bieżący), która stanowi 
różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.  

Nadwyżka bieżąca może być przeznaczona na wydatki majątkowe bądź spłatę długu. Dodatkowo, zgodnie z art. 
243 ustawy, nadwyżki operacyjne (tj, nadwyżki bieżące powiększone o odsetki) wypracowane w trzech 
poprzednich latach mają istotny wpływ na dopuszczalny poziom obsługi długu w danym roku. Brak nadwyżek 
lub ich niewielkie kwoty uniemożliwiają spłatę zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

Relacja sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem danego roku zgodnie z art. 243 ufp 
buduje zdolność Gminy do obsługi zadłużenia (wskaźnik jednoroczny, pkt. 9.5 w tabeli WPF). Biorąc pod uwagę, 
że dochody ze sprzedaży majątku stanowią rzecz incydentalną, a wynik bieżący jest kwestią stałą, to właśnie 
udział nadwyżek bieżących w dochodach ogółem przedstawia realny potencjał inwestycyjno-zadłużeniowy 
Gminy. 

Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Gminy w latach 2018 - 2021.  

Wykres 9. Wynik bieżący w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W latach 2018 - 2020 Gmina zawsze generowała nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi o 
łącznej wysokości 6,9 mln zł. Budżet na 2021 rok również zakłada nadwyżkę bieżącą w wysokości 0,6 mln zł. 

D. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji 

Na dług Gminy Potęgowo na koniec 2020 r. składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek 
oraz wyemitowanych obligacji.  

Poniższa tabela zawiera zobowiązania kredytowe Gminy, przy czym dla zobowiązań zaciągniętych przed 2021 r. 
podany jest ich stan na koniec 2020 r. 
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Tabela 2. Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 (jeżeli nie wskazano inaczej) 

L.p. Tytuł dłużny Kwota kapitału pozostałego 

do spłaty [zł] 

Rok całkowitej spłaty 

1 Kredyty 15 982 288,00 2036 

2 Pożyczka 931 664,00 2025 

3 Obligacje 1 300 000,00 2026 

 SUMA 18 213 952,00  

 w tym do spłaty w 2021 r. 1 148 790,00  

Źródło: opracowanie własne na podstawie umów kredytowych 

Jak wynika z tabeli, na koniec 2020 roku dług Gminy z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji to łącznie prawie 
18,2 mln zł. 

Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Gminę Potęgowo zobowiązań 
długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. 

Wykres 10. Kwota długu w latach 2020-2036 (bilans zamknięcia) [mln zł] 

 

 źródło: opracowanie własne 

W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2025 roku, Gmina powinna spłacić blisko 33% długu z tytułu produktów 
kredytowych wg stanu na koniec 2020 r. (6,1 mln zł z 18,2 mln zł). Całość istniejącego zadłużenia zostanie 
spłacona do końca 2036 roku. 
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4 Informacja o stanie mienia komunalnego  

4.1  Grunty komunalne 

Grunty Gminy Potęgowo stanowią powierzchnię 530,1 ha i są to grunty w przeważającej części stanowiące 

drogi gminne. Nieruchomości do zasobu mienia komunalnego zostały nabyte w wyniku komunalizacji mienia 

Skarbu Państwa, zakupione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zamian za zadłużenia, nabyte 

nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na cele 

inwestycji infrastrukturalnych.  

 

Obrót mieniem Gminy Potęgowo został opisany w punkcie 6.3  ZASOBY MATERIALNE. 

4.2  Obiekty komunalne  

We własności Gminy Potęgowo znajdują się obiekty w ilości 113 sztuk w tym: 

• budynki, lokale komunalne mieszkalne i niemieszkalne w ilości 39 sztuk oddane są w formie umowy 
użyczenia I przekazane Zakładowi Usług Publicznych Z.B w Potęgowie; 

• obiekty budowlane w ilości 31 sztuk przekazane są umową użyczenia, administrowania dla pozostałych 
jednostek organizacyjnych i instytucji kultury tj.:  

o Szkoła Podstawowa w Potęgowie, 
o Szkoła Podstawowa w Łupawie,  
o Szkoła Podstawowa w Skórowie, 
o Przedszkole w Potęgowie, 
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,  
o Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie,  
o Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie.  

Pozostałe obiekty pozostają na stanie gminy. 

W 2020 roku wykonano i przekazano do w/w jednostek następujące środki trwałe wykonane w ramach zadań:  

• Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Potęgowo: 
Szkoła Podstawowa Łupawa, Szkoła Podstawowa Skórowo, Szkoła Podstawowa Potęgowo, Gminny 
Ośrodek Kultury, Urząd Gminy o wartości: 387.348,60zł;  

• Plac zabaw dla dzieci przy Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Skórowie o wartości: 
50.847,99zł;  

• Adaptacja części obiektu świetlicy szkolnej na powiększenie Oddziału Przedszkolnego przy SP w Łupawie 
wraz z małą architekturą: 467.307,27zł . 

4.3  Budynki i budowle –  infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i ciepłownicza  

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie posiada w użyczeniu 32 obiekty w tym: 26 hydroforni wraz z siecią 
wodociągową i 6 oczyszczalni wraz z siecią sanitarną. 
 
W 2020 roku w administrowanie ZUP przekazano środki trwałe wykonane w ramach następujących zadań: 
 

• Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Potęgowo: 
oczyszczalnia ścieków w Potęgowie o wartości: 179.387,80zł; 

• Budowa kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonie I i II – Łupawa o wartości: 1.651.672,39zł; 

• Budowa sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo Etap I i II o wartości 4.629.309,75zł; 

• Budowa przyłączy ciepłowniczych w Potęgowie ul. Szeroka o wartości 136.804,21zł; 

• Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łupawa o wartości 73.975,99zł;  

• Budowa sieci wodociągowej w Potęgowie Za Torami- Etap I i Etap II o wartości 122.657,74zł; 

• Urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne w Potęgowie ul. Wiejska o wartości 36.457,10zł. 
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5 Fundusz Sołecki  

Fundusz sołecki  to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć 
służących poprawie warunków życia mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na 
realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Fundusz taki w Gminie Potęgowo tworzony jest od roku 2009, natomiast 
pierwsze wydatki sołectwa zrealizowały w roku 2010.  
 
Wysokość funduszu sołeckiego w roku 2020: plan 570 401 zł, wykonanie 543 136,78 zł. 
 
Sołectwa w roku 2020 wydatkowały środki funduszu sołeckiego na zakup samochodu bojowego dla OSP 
Łupawa, a także doposażenie placów zabaw, remont i  wyposażenie świetlic wiejskich, zakup książek do 
biblioteki gminnej, zakup sprzętu sportowego, doposażenie jednostek OSP, doposażenie placówek 
oświatowych, estetykę wsi, a także organizację imprez integracyjnych. 

 
Tabele przedstawiają wysokość funduszu sołeckiego na rok 2020 z rozbiciem na poszczególne sołectwa, a także 
zrealizowane przedsięwzięcia.   

Lp. Sołectwo 
Wysokość środków przypadających 

na sołectwo w 2020 roku 
Wysokość środków 

wydatkowanych w 2020 roku 

1 Chlewnica 10 607 10 057,07 

2 Czerwieniec 15 717 13 261,96 

3 Darżynko 11 812 11 768,95 

4 Darżyno 20 731 19 541,57 

5 Dąbrówno 22 612 22 610,00 

6 Głuszynko 21 117 16 512,73 

7 Głuszyno 23 479 22 862,53 

8 Grapice 23 624 22 083,32 

9 Grąbkowo 26 035 25 760,35 

10 Grąbkowo Kolonia 13 451 13 442,56 

11 Karżnica 17 839 16 633,41 

12 Łupawa 40 595 40 484,09 

13 Malczkowo 29 795 29 694,68 

14 Nieckowo 21 117 20 843,42 

15 Nowa Dąbrowa 13 644 12 630,26 

16 Nowe Skórowo 17 357 14 139,97 

17 Potęgowo 48 212 48 173,70 

18 Radosław 16 151 13 988,83 

19 Rębowo 14 994 14 522,75 

20 Runowo 16 489 15 869,44 

21 Rzechcino 25 408 22 298,16 

22 Skórowo 20 635 19 210,27 

23 Warcimino 12 294 12 293,99 

24 Warcimino – Osiedle 16 344 15 496,44 

25 Węgierskie 13 066 13 059,04 

26 Wieliszewo 18 369 17 838,38 

27 Żochowo 24 106 23 409,68 

28 Żychlin 14 801 14 649,23 

 RAZEM 570 401 543 136,78 
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Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 

Lp. Sołectwo Wykonane zadania 

1. Chlewnica 

Zakupiono paliwo i części do kosiarki, dokonano naprawy kosiarki 

Zakupiono artykuły spożywcze  

Zakupiono usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

2. Czerwieniec 

Zakupiono kosiarkę spalinową oraz pilarkę 

Zakupiono materiały budowlane do remontu schodów wejściowych do świetlicy oraz bramę 

2 skrzydłową do budynku gospodarczego 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

3. Darżyno 

Zakupiono paliwo, olej i części do kosiarek 

Zakupiono materiały do remontu i  konserwacji urządzeń na placu wiejskim oraz środek 

chwastobójczy 

Wznowiono granice działki, wykonano projekt zadaszenia wiaty 

Zakupiono sprzęt sportowy (piłki, kosz do koszykówki), stoły piknikowe oraz piaskownicę na 

plac wiejski 

Zakupiono materiały do ogrodzenia placu wiejskiego 

Zakupiono nagrzewnicę oraz lampy i przewody elektryczne do wykonania oświetlenia placu 

wiejskiego 

Zakupiono .pojemnik na odpady 240 l oraz krzewy ozdobne (iglaki) do nasadzenia na placu 

wiejskim 

Zakupiono lampę sygnalizacyjną dla OSP Potęgowo 

4. Darżynko 

Zakupiono paliwo oraz części do kosiarki 

Zakupiono środek do konserwacji urządzeń na placu wiejskim oraz materiały do ogrodzenia 

placu 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Zakupiono tłuczeń do utwardzenia drogi we wsi 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

5. Dąbrówno 

Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy 

Dokonano wymiany posadzki w świetlicy 

Zorganizowano Mikołajki dla dzieci  

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

6. Głuszyno 

Zakupiono wykaszarkę oraz paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki 

Zakupiono materiały budowlane do remontu budynku kaplicy 

Zakupiono sprzęt nagłaśniający, urządzenie do gotowania, sprzęt ogrodniczy 

Zakupiono płyty gumowe dla Szkoły Podstawowej w Potęgowie 

Wykonano część ogrodzenia placu wiejskiego 

Dokonano wznowienia granic na placu wiejskim 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

7. Głuszynko 

Zakupiono telewizor, sprzęt nagłaśniający i środki chemiczne do świetlicy 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Wykonano  ogrodzenie placu przy świetlicy, ułożono chodnik do świetlicy, ułożono maty 

gumowe pod urządzenia na placu zabaw 

Zakupiono piaskowiec na plac przy świetlicy 

8. Grapice 

Wykonano dokumentację zagospodarowania placu wiejskiego 

Zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek 

Zakupiono materiały do konserwacji i naprawy urządzeń na placu wiejskim 

Dokonano naprawy kosiarki  

Zakupiono kosę spalinową, dmuchawę do liści, sprzęt ogrodniczy  
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Zakupiono wyposażenie placu zabaw (bocianie gniazdo, huśtawka rodzinna, ławki, kosze na 

śmieci), ławki z bala 

Zakupiono siatkę ogrodzeniową oraz materiały budowalne do wykonania ogrodzenia na 

placu wiejskim 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

9. Grąbkowo 

Zakupiono wykaszarkę, paliwo, olej 

Wykonano ocieplenie budynku świetlicy 

Zakupiono ubrania koszarowe dla strażaków z OSP Łupawa  

Zakupiono sprzęt AGD pod zabudowę (okap, piekarnik, płyta gazowa, zlew) i wykonano 

meble pod zabudowę tego sprzętu na świetlicy 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

10. 
Grąbkowo 

Kolonia 

Zakupiono wyposażenie na plac wiejski (huśtawkę bocianie gniazdo, ławki rodzinne, ławkę 

parkową z oparciem) 

Zakupiono drabinę, termosy oraz mikser 

Zakupiono paliwo do kosiarki 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Zakupiono polbruk do utwardzenia placu wiejskiego 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

11. Karżnica 

Zakupiono paliwo, olej i żyłkę do kosiarki 

Zakupiono wyposażenie do świetlicy przy CPL (środki czystości, chłodziarko-zamrażarkę, 

termosy, kociołki elektryczne, podgrzewacze, wózek kelnerski, namioty gastronomiczne, 

mikrofony, pulpity do nut, przewody, blender, warnik, termos transportowy, pojemnik 

gastronomiczny) 

Zakupiono wyposażenie do ogrodu permakulturowego (wąż ogrodowy, wózek na wąż, 

konewkę, farby, stal) 

Zakupiono artykuły spożywcze, opłacono wypożyczenie TOI TOI 

Zakupiono kamery do wykonania monitoringu budynku CPL 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

12. Łupawa 

Zakupiono materiały eksploatacyjne do kosiarki( paliwo, smar, olej, żyłka, części zamienne, 

akumulator) 

Zakupiono kwiaty doniczkowe, ziemię ogrodniczą, nawóz krzewy ozdobne 

Zakupiono flagi państwowe 

Wykonano monitoring przy OSP, zamontowano drzwi w starej kotłowni  OSP 

Dokonano wymiana stolarki PCV w Szkole Podstawowej w Łupawie  

Zakupiono prądownice do OSP 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

13. Malczkowo 

Zakupiono  materiały eksploatacyjne do kosiarki( paliwo, noże, filtry, żyłka, olej) 

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (kuchenkę, zmywarkę, reduktor, mikser, 

czajnik,  panele oświetleniowe LED,  żarówki, lampki, plafony,  naczynia, termosy) 

Zakupiono art. spożywcze (słodycze) 

Zakupiono wykaszarkę i kosiarkę 

Dokonano przeglądu  kosiarki 

Zamontowano 2 hydranty  

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

14. Nieckowo 

Zakupiono paliwo do kosiarki 

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw (zjazd linowy, zestaw zabawowy) 

Zamontowano hydrant 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

15. 
Nowa 

Dąbrowa 

Zakupiono artykuły spożywcze (słodycze) 

Zakupiono środek do konserwacji urządzeń na placu wiejskim 

Wykonani  projekt ogrodzenia oraz  ogrodzenie placu wiejskiego 

Zakupiono wyposażenie do świetlicy (frytownicę, zmywarkę) 
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Zakupiono konstrukcję stalową jako pomieszczenie gospodarcze oraz .markizę (daszek) nad 

drzwi wejściowe do świetlicy 

Zakupiono paliwo i olej do kosiarki 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

16. 
Nowe 

Skórowo 

Zakupiono paliwo do kosiarki 

Zakupiono energię elektryczną do oświetlenia placu wiejskiego 

Zakupiono art. spożywcze oraz wynajęto sprzęt rekreacyjny dla dzieci w czasie spotkania 

rekreacyjnego 

Zakupiono materiały do konserwacji oraz naprawy urządzeń na placu wiejskim 

Zakupiono siatkę do wykonania piłko chwytów na boisku  

Zakupiono okna PCV do wiaty 

Wykonano oświetlenie placu wiejskiego 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

17. Potęgowo 

Zakupiono wyposażenie do świetlicy w GOK (sztućce, stoły i ławki cateringowe) 
Zakupiono materiały do budowy wiaty przy OSP, materiały do renowacji placu zabaw przy 
GOK, drewno do wykonania ławek, osłony do wiaty przy GOK, kosze betonowe, gabloty 
magnetyczne, siedziska na stadion 
Zakupiono materiały do wykonania wieńca dożynkowego 
Zakupiono wyposażenie do wiaty przy GOK (szczypce i stojak do grilla) 
Zakupiono latarki i rękawice dla OSP Potęgowo 
Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

18. Radosław 

Zakupiono namioty imprezowe oraz komplety biesiadne  

Zakupiono artykuły spożywcze 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

19. Rębowo 

Zakupiono kosiarkę, paliwo i olej do kosiarki 

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw (ławkę na stelażu metalowym, huśtawkę podwójną) 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Zakupiono panele ogrodzeniowe, bramkę i furtkę 

Wykonano monitoring placu wiejskiego 

20. Runowo 

Zakupiono lampy solarne, grill, agregat prądotwórczy, sprzęt nagłaśniający, warnik do wody,  

sprzęt sportowy (piłki, pachołki, rękawice), pojemniki na odpady, siedziska do huśtawek, 

panele ogrodzeniowe do dokończenia ogrodzenia boiska  

Zakupiono materiały do wykonania miejsca przy ognisku wraz z zadaszeniem 

Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń na placu wiejskim  

Zakupiono paliwo do kosiarki 

Zakupiono artykuły spożywcze 

21. Rzechcino 

Zakupiono kosiarkę (traktorek) z osprzętem oraz paliwo do kosiarki 

Zakupiono bramki i siatki na boisko 

Zakupiono sprzęt muzyczny (głośniki) 

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw (zestaw zabawowy) oraz palisadę, słupki i [pojemnik 

na odpady 

Zakupiono płyty gumowe (maty) dla Sz.P. w Potęgowie 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

22. Skórowo 

Zakupiono  kostkę polbruk.i ułożono chodnik na placu wiejskim 

Zakupiono materiały budowlane do naprawy i konserwacji wiaty na placu wiejskim 

Zakupiono paliwo, olej oraz części do kosy 

Wykonano prace ziemne na boisku  

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw (huśtawki) 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Zakupiono krzyż przydrożny 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

23. Warcimino 
Zakupiono paliwo, żyłkę i olej do kosiarki 

Zakupiono stół do tenisa stołowego zewnętrzny, ławki parkowe, stal do wykonania ławek 
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Zakupiono przewód elektryczny oraz środek do konserwacji urządzeń 

Zakupiono artykuły spożywcze  

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

24. 
Warcimino 

Osiedle 

Zakupiono paliwo oraz  materiały eksploatacyjne do kosiarki 

Zakupiono sprzęt fitness(wyciąg górny, motyl, orbitrek) oraz ławki parkowe 

Zakupiono narzędzia ogrodnicze, plandeki oraz środek do konserwacji urządzeń na placu 

wiejskim 

Zakupiono płyty gumowe dla Sz.P. w Potęgowie 

25. Węgierskie 

Zakupiono części do kosiarki, dokonano naprawy kosiarki 

Zakupiono drewniane meble ogrodowe oraz zestaw na plac zabaw 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Zakupiono kaski do unihokeja dla Sz.P. w Potęgowie 

Zakupiono lampę sygnalizacyjną dla OSP Potęgowo 

26. Wieliszewo 

Zakupiono artykuły spożywcze, zabawki oraz  animacje dla dzieci 

Zakupiono kosę spalinową, paliwo, żyłkę, olej 

Wykonano remont schodów do świetlicy, położono kostkę brukową pod wiatą 

Zakupiono sprzęt RTV dla Szkoły Podstawowej w Łupawie  

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

27. Żochowo 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Zakupiono paliwo do kosiarki, dokonano przeglądu kosiarki 

Zakupiono nawóz do trawy na boisku, materiały do konserwacji urządzeń na placu wiejskim,  

Zakupiono artykuły spożywcze 

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw tworzony w Poganicach( zestaw zabawowy, 

huśtawkę, stojak na rowery), ławki parkowe,  panele ogrodzeniowe, bramę, furtkę, zasuwy, 

słupki do ogrodzenia placu  

Wykonano  prace ziemne na boisku oraz na trasie ścieżki do megalitów 

Zakupiono tusz do drukarki 

Zakupiono stojaki na rowery, gazony oraz stół z zadaszeniem na stacyjkę rowerową przy 

megalitach 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 

28. Żychlin 

Wykonano dokumentację wiaty, wybudowano wiatę na placu wiejskim 

Zakupiono paliwo do kosiarki 

Dokonano przeglądu oświetlenia na placu wiejskim oraz dokonano wymiany akumulatora w 

lampie solarnej 

Zakupiono artykuły spożywcze 

Dofinansowano zakup samochodu bojowego dla OSP Łupawa 
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6 Informacja o realizacji polityk, programów, strategii  

 

6.1  Strategia Rozwoju Gminy  

Gmina Potęgowo zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Potęgowo nr XVIII/126/2016  z dnia 29 stycznia 2016r. 
przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2015-2022. Na podstawie analizy stanu 
rozwoju Gminy, określono trzy główne, ściśle od siebie, zależne oraz połączone ze sobą obszary, na których 
powinien koncertować się wysiłek strategiczny.  

Pierwszym priorytetem rozwoju Gminy jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Potęgowo 
poprzez tworzenie warunków do powstawania lokalnych inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja zawodowa 
mieszkańców czy integracja mieszkańców Gminy, drugim rozwój przedsiębiorczości i dobre warunki do 
inwestowania w rozwój gospodarczy, w tym promocja Gminy jako atrakcyjnego obszaru lokowania inwestycji, 
trzecim obszarem jest atrakcyjna przestrzeń tj. uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz budowa, rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej Gminy.  

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym  zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2015-
2022 cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań w trzech obszarach tj: społeczeństwo, gospodarka, 
przestrzeń. W powyższej strategii dla każdego z głównych obszarów rozwoju opracowany został cel 
strategiczny, który uszczegółowiony jest dostosowanymi do zagadnienia celami operacyjnymi. Dla ich 
urzeczywistnienia wyodrębniono natomiast kierunki działań – przykładowe interwencje do realizacji.  

Cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań 

(w obszarze społeczeństwo) Gminy Potęgowo na lata 2015-2022 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań 

                                                                       OBSZAR - SPOŁECZEŃSTWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWIĘKSZENIE 
AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ 
MIESZKAŃCÓW 
GMINY 
POTĘGOWO 

Integracja mieszkańców Gminy, 
promowanie lokalnych liderów i 
inicjatyw społecznych 

1. wzrost poziomu tożsamości lokalnej 
2. rewitalizacja przestrzeni publicznej  
3. upowszechnianie wolontariatu 
4. promowanie aktywności organizacji pozarządowych 
5. promowanie międzysektorowych form 

współdziałania w zakresie opieki nad osobami 
starszymi oraz niepełnosprawnymi 

6. działania na rzecz integracji społeczności lokalnej 

Tworzenie warunków do 
powstawania lokalnych inicjatyw 
edukacyjnych, podnoszących 
kwalifikacje lokalnej społeczności 

1. tworzenie i realizacja programów zajęć 
wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach, w tym 
nauka przedsiębiorczości i komunikacji 

2. wsparcie programów edukacyjnych na rzecz 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

3. kontynuowanie efektywnych działań edukacyjnych i 
pozalekcyjnych na poziome podstawowym i 
gimnazjalnym 

Aktywizacja zawodowa  
i społeczna mieszkańców 

1. promocja, kształtowanie i pobudzanie świadomości 
mieszkańców w zakresie zdrowego stylu życia i 
work-life balance 

2. kształtowanie, pobudzanie świadomości oraz 
wsparcie osób wykluczonych społecznie 

3. wspieranie oraz stworzenie dogodnych warunków 
do rozwoju form opieki nad dziećmi do lat trzech 

4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz kształcenia 
ustawicznego dla osób dorosłych – warsztaty, grupy 
i „koła” tematyczne, kursy z uwzględnieniem osób 
starszych i niepełnosprawnych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0751F8F5-88F9-4296-9F26-A5177A91E0EB. Podpisany Strona 24



RAPORT O STANIE GMINY POTĘGOWO ZA 2020 ROK 

Strona 25 z 92 

 

Wzrost tożsamości lokalnej 
poprzez ofertę kulturalną  
i aktywne spędzanie wolnego 
czasu 

1. zwiększenie jakości funkcjonowania obiektów 
kultury 

2. opracowanie i rozbudowa programów kultury 
weekendowej i jej popularyzacja 

3. organizacja dodatkowych zajęć i kół zainteresowań 
w dziedzinie kultury i tożsamości regionalnej 

4. tworzenie warunków oraz działania na rzecz 
wzbogacenia oferty sposobów spędzania wolnego 
czasu przez mieszkańców Gmin 

5. propagowanie i wspieranie inicjatyw 
wykorzystujących infrastrukturę rekreacyjno-
sportową w celu wypracowania zachowań i postaw 
prozdrowotnych 

 

Cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań 
 (w obszarze gospodarka) Gminy Potęgowo na lata 2015-2022 

 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań 

                                                                       OBSZAR - GOSPODARKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
I DOBRE WARUNKI 
DO INWESTOWANIA 
BAZĄ ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO 

 

 

 

 

Stworzenie sprzyjających 
warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości 

1. doradztwo dla osób zakładających i prowadzących 
działalność gospodarczą 

2. kształcenie ustawiczne, umożliwiające 
przekwalifikowanie lub zmianę kwalifikacji 
zawodowych 

ułatwienie wejścia na rynek pracy osób 
niepełnosprawnych, biernych zawodowych poprzez 
wykorzystanie mechanizmów spółdzielczości 
socjalnej 

Promocja Gminy jako 
atrakcyjnego obszaru 
lokowania inwestycji 

1. określenie i przystosowanie terenów pod 
inwestycje 

2. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
wspomagającej działalność gospodarczą i rolniczą 

3. modernizacja i dostosowanie budynków 
przemysłowych i gospodarczych do aktualnych 
potrzeb  
i kierunków rozwoju gospodarki 

Wykorzystanie walorów 
środowiska naturalnego  
i kulturowego do rozwoju 
rekreacji i turystyki 

1. przygotowanie i promowanie gotowej oferty 
rekreacyjno-turystycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki weekendowej 

2. uzupełnienie produkcji rolnej o agroturystykę i 
turystykę wiejską  

3. rozbudowa bazy turystycznej i okołoturystycznej 
4. promocja lokalnych produktów i przedsiębiorców – 

kampania, produkt regionalny, cykliczne imprezy na 
poziomie lokalnym i regionalnym 
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Cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań 
(w obszarze przestrzeń) Gminy Potęgowo na lata 2015-2022 

 

Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań 

                                                              OBSZAR-   ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRAKCYJNA 
PRZESTRZEŃ 

Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych oraz budowa, 
rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej  
i drogowej Gminy 

1. dostosowanie gminnej sieci kanalizacyjnej i 
obiektów usługowych do obowiązujących 
standardów 

2. poprawa nawierzchni dróg i ścieżek rowerowych na 
terenie gminy 

3. modernizacja i rozbudowa energooszczędnego 
oświetlenia drogowego  

rozwój infrastruktury turystycznej w miejscach 
atrakcyjnych turystycznie 

 

Estetyzacja Gminy  
i funkcjonalne 
zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych 

1. przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, letniskowe, usługowe i 
przemysłowe 

2. promocja terenów przeznaczonych pod usługi 
mieszkaniowe i przemysłowe 

3. poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy- oznakowanie dróg, skrzyżowań, znaki 
ograniczające prędkość 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez 
budowę ścieżek rowerowych i tras kajakowych 

Kształtowanie, ochrona  
i racjonalne wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych oraz 
dostosowanie zasobów Gminy 
do potrzeb turystyki  
i rekreacji 

1. obniżenie poziomów emisji przez modernizację 
systemów ogrzewania 

2. modernizacja linii elektroenergetycznych 
termomodernizacja wszystkich obiektów gminnych 

 Wspieranie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  
i gospodarki niskoemisyjnej 

1. rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez 
wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej i 
wodnej 

2. promocja dbałości o stan środowiska, w oparciu o 
zasady zrównoważonego rozwoju i edukacja 
ekologiczna 

 

Stan realizacji: 

 W ramach obszaru społecznego w 2020 roku Gmina Potęgowo realizowała w partnerstwie z innymi gminami  
projekt „Srebrna Sieć ”, który skierowany jest do osób  niesamodzielnych w  wieku powyżej 60 lat, które ze 
względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz do ich 
opiekunów faktycznych. W ramach projektu przewiduje się m.in. animację środowiska seniorów, sąsiedzkie 
usługi opiekuńcze czy szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki. Dodatkowo w 2020r. Gmina 
Potęgowo kontynuowała „Koperty życia” i Program „Karta Seniora Gminy Potęgowo”.  

Ponadto funkcjonowały lokalne inicjatywy społeczne m.in. Fundacja „Inicjatywa” zajmująca się zbiórką środków 

na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Potęgowo oraz Fundacja "Bocianie Gniazdo" w Runowie 

wspierająca min. najuboższych mieszkańców Gminy Potęgowo w zakresie realizacji Programu Operacyjnego 
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Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Dotację na ten cel przekazała Gmina Potęgowo w ramach konkursu na 

zadanie publiczne.  

W ramach drugiego obszaru tj. gospodarczego w 2020 roku na terenie Gminy Potęgowo 29 osób rozpoczęło 

nową działalność gospodarczą, a na promocję terenów inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży wydano 

kwotę 6.340 zł. Wielofunkcyjny Ośrodek Przemysłowo-Usługowy w Potęgowie nieodpłatnie objęty jest 

patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Gmina Potęgowo stara się wykorzystywać walory środowiska naturalnego i kulturowego do rozwoju rekreacji i 

turystyki. Niewątpliwą atrakcją są przepływające przez Gminę rzeki Łeba i Łupawa, atrakcją nie tylko 

przyrodniczą, ale również sportową i rekreacyjną, gdyż jest to niezwykle malownicze miejsce do uprawiana 

sportów wodnych (spływy kajakowe) jak i wędkarstwa. W Gminie Potęgowo w ramach projektu „Pomorskie 

Szlaki Kajakowe” planowana jest budowa dwóch przenosek na rzece Łupawie (w miejscowościach: Poganice i 

Łupawa) oraz oznakowanie szlaku kajakowego. Na Łupawie znajdują się również elektrownie wodne, z których 

część jest udostępniona do zwiedzania. 

Nad Łupawą w lasach Nadleśnictwa Łupawa na terenie należącym administracyjnie do Gminy Potęgowo leżą 
Megality – grobowce megalityczne sprzed ponad 5000 lat. Pełnią ważna rolę w działaniach gminy, która 
poprzez wspieranie spuścizny kulturowej planuje rozwijać turystykę na swoim terenie. Opiekę na grobowcami 
sprawuje, we współpracy z nadleśnictwem oraz gminą Potęgowo, powołane w 2016r. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów”. 

Ponadto na ścieżkach (szlakach) tematycznych promowany jest Nordic Walking, zaś miłośnicy jeździectwa 
znajdą również w Gminie Potęgowo świetną bazę i infrastrukturę do uprawiania sportów hipicznych. Działają 
trzy stadniny: 

• Stadnina Koni Runowo; 

• Stajnia Pałac Runowo (Pałac pod Bocianim Gniazdem) - Certyfikowany Ośrodek Jeździecki Polskiego 

Związku jeździeckiego; 

• Stadnina Koni w Łupawie. 

Na terenie Gminy Potęgowo działa wiele organizacji pozarządowych o charakterze pomocowym i 
aktywizującym lokalną społeczność. Organizacje społeczne prowadzą głównie działania na rzecz sportu, 
aktywności fizycznej, edukacji oraz promocji turystyki aktywnej. Działania tych podmiotów przyczyniają się 
głownie do promocji zdrowego stylu życia oraz integracji mieszkańców. Najbardziej aktywnymi są organizacje o 
charakterze sportowym. Propagują one rozwój różnych dziedzin sportu wśród dzieci i młodzieży (piłki nożnej, 
ręcznej, unihokeja, tenisa stołowego, lekkiej atletyki). Promują sport według zasad fair-play oraz organizują 
różnego rodzaju wydarzenia sportowe:  

• Towarzystwo Sportowe „Pomorze Potęgowo”; 

• Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza"; 

• Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"; 

• Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie; 

 

W ramach trzeciego obszaru tj. atrakcyjna przestrzeń, w 2020 roku zmodernizowano II etap drogi Dąbrówno-

Łupawa oraz ul. Szeroką w Potęgowie o łącznej długości 1,23 km. Ponadto drogi gminne są na bieżącą 

remontowane w ramach dostępnych środków w budżecie gminy przez Zakład Usług Publicznych Z.B. 

w Potęgowie. W 2020 roku na przebudowę dróg gminnych wydano środki finansowe w wysokości 2.879.524 zł. 

Dodatkowo na bieżące utrzymanie dróg gminnych przez Zakład Usług Publicznych w Potęgowie wraz z 

oznakowaniem dróg przeznaczono środki w kwocie 342.042 zł, a na remonty wykonywane przez firmy 

zewnętrzne kwotę 198.653 zł.  
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6.2  Gospodarka przestrzenna  

 

Gmina Potęgowo posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone 

Uchwałą Rady Gminy Potęgowo Nr XXVI/284/2020 z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo. Prace nad tym dokumentem 

rozpoczęły się 29 stycznia 2016r. podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Potęgowo. W związku ze zmianami w przepisach prawa 

m.in. wprowadzeniu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zmianą ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonującym się przemianom w zagospodarowaniu  przestrzennym 

studium gminy Potęgowo uchwalone w 2010 roku, a zmienione następnie w 2014 r. wymagało dostosowania 

do obowiązującego porządku prawnego oraz aktualnej sytuacji gminy, Polski i regionu. W trakcie procedury 

planistycznej przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy.  W tym celu powołano zespół 

roboczy składający się z pracowników Urzędu Gminy i przedstawicieli wybranych na spotkaniach fokusowych. 

Celem spotkań było wprowadzenie mieszkańców w temat znaczenia zmian w dokumentach planistycznych oraz 

realizacji zapisów po uchwaleniu dokumentu oraz zachęcenie do zaangażowania w prace związane 

z  podejmowaniem decyzji w zakresie nowych ustaleń. 

 

Wspomniane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest narzędziem do 

kształtowania polityki przestrzennej gminy. W obowiązującym studium określono, że głównym celem 

przestrzennym kształtowania zagospodarowania terenów gminy jest kształtowanie atrakcyjnego środowiska. W 

studium określono także strategiczne cele rozwoju gminy m.in.: 

• korelacja wszelkich działań rozwojowych związanych z kształtowaniem zagospodarowania przestrzennego, 
podejmowanych na obszarze gminy, zrównoważone wykorzystanie istniejących zasobów dla rozwoju 
gminy,  

• tworzenie sprawnie i zgodnie funkcjonującej struktury przestrzennej, złożonej z terenów przyrodniczych, 

terenów rolniczych oraz terenów zurbanizowanych,  
• stworzenie warunków dla podniesienia standardu  życia ludności na obszarze gminy, 

• zapewnienie racjonalnej (odpowiedniej) odległości od zabudowań mieszkalnych uciążliwych inwestycji 
(żwirownie, przemysłowy chów zwierząt itp.), 

• jednolita i odpowiednia promocja walorów i usług turystycznych z obszaru gminy, 

• ochrona i zachowanie najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego na obszarze gminy,  
• zachowanie i ekspozycja walorów dziedzictwa kulturowego na obszarze gminy. 

 

Na terenie gminy Potęgowo obowiązuje 28 planów miejscowych. Ich wykaz przedstawiony jest w tabeli poniżej. 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

L.p. Nazwa planu Funkcja wiodąca 
Powierzchnia 

objęta  planem 
[ha] 

Nr i data uchwały 
Rady Gminy 
Potęgowo 

1. ZMPOZP Gminy Potęgowo 
dla terenu Miejsca Obsługi 

Podróżnych w Nowej 
Dąbrowie 

teren miejsca obsługi podróżnych z terenem rozwiązań 
drogowych 

5,27 ha Nr XVIII/136/2000 z 
dnia 31.08.2000 r. 

2. ZMPOZP Gminy Potęgowo 
Cmentarz w Łupawie 

teren na cmentarz komunalny 3,5457 ha Nr XXIX/224/2001 z 
dnia 30.11.2001 r. 

3. ZMPOZP Gminy Potęgowo 
Teren Przetwórstwa Rybnego 

w Żochowie 

teren na potrzeby budowy zakładu przetwórstwa 
rybnego z funkcja towarzyszącą administracyjno-

socjalna 

1,23 ha Nr XXX/232/2001 r. z 
dnia 21.12.2001 r. 
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4. ZMPOZP Gminy Potęgowo 
Park Elektrowni Wiatrowych 

Darżyno 

tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych 125 ha Nr XXXV/262/2002 z 
29.08.2002 r. 

5. MPZP Gminy Potęgowo dla 
Terenu Usług 

Agroturystycznych Darżyno 

tereny gospodarstwa agroturystycznego, w 
uzupełnieniu z usługami 

16,83 ha Nr XI/79/2003  z dnia 
25.09.2003 r. 

6. MPZP Gminy Potęgowo 
Miejscowość Runowo 

tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy 
usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów o charakterze nieuciążliwym 
oraz tereny zieleni urządzonej 

12,908 ha Nr XIII/137/2004 z 
dnia 02.08.2004 r. 

7. MPZP Potęgowo – KLASSA teren zagospodarowania wielofunkcyjny: usługowo-
produkcyjny, mieszkaniowy, rolniczy i w części leśny 

2,29 ha Nr XLII/274/2006 z 
dnia 03.02.2006 r. 

8. MPZP Gminy Potęgowo 
Parku Elektrowni 

Wiatrowych Wieliszewo 

terenu użytków rolnych z lokalizacją elektrowni 
wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną 

505 ha Nr XIX/130/2008 z 
dnia 28.02.2008 r. 

9. MPZP Gminy Potęgowo 
działek 29/2, 29/4, 29/5 i 

30/1 w Żochowie 

teren o funkcji usługowej z funkcją mieszkalną 4,14 ha Nr XXXIV/241/2009 z 
dnia 31.08.2009 r. 

10. MPZP Gminy Potęgowo 
Parków Elektrowni 

Wiatrowych Głuszynko, 
Grapice 

terenu użytków  rolnych z lokalizacją elektrowni 
wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną 

1633,81 ha Nr XXXIV/242/09 z 
dnia 31.08.2009 r. 

11. MPZP Gminy Potęgowo Park 
Elektrowni Wiatrowych i 

Biogazowych Darżyno 
Zmiana MPZP Parku 

Elektrowni Wiatrowych 
Darżyno (Uchwała Rady 

Gminy Nr XXXV/262/2002 z 
29.08.2002 r.) 

terenu użytków  rolnych z lokalizacją elektrowni 
wiatrowych z elektrowniami biogazowymi i gorzelnią 

wraz z infrastrukturą techniczną 

20,992 ha Nr XXXVII/261/2009 z 
dnia 04.11.2009 r. 

  

12. 

MPZP dla terenów w gminie 
Potęgowo obejmujących 

wieś Grąbkowo oraz tereny 
położone na wschód od tej 

miejscowości 

tereny obejmujące wieś Grąbkowo oraz terenu 
użytków  rolnych z lokalizacją elektrowni wiatrowych 

wraz z infrastrukturą techniczną 

  

661 ha 

 Nr XLVI/330/2010 z 
dnia 12.11.2010 r. 

13. MPZP dla terenów 
położonych na południe od 

wsi Grąbkowo w Gminie 
Potęgowo 

tereny obejmujące część miejscowości Grąbkowo 
(Kolonia) oraz terenu użytków  rolnych z lokalizacją 

elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 
techniczną 

614 ha Nr XLVI/331/2010 z 
dnia 12.11.2010 r. 

14. MPZP dla fragmentu 
miejscowości Potęgowo   w 

gminie Potęgowo 
obejmującego tereny 

położone na północ od linii 
kolejowej 

tereny obejmującej fragment miejscowości 
Potęgowo       w gminie Potęgowo obejmującego 

tereny położone na północ od linii kolejowej 

54,4106 ha Nr VII/42/2011 z dnia 
30.03.2011 r 

   15. MPZP terenów położonych w 
obrębie Żychlin, Darżyno, 
Grąbkowo, Warcimino w 
gminie Potęgowo 

tereny obejmujące obręb Żychlin, Darżyno, Grąbkowo, 
Warcimino pod lokalizację elektrowni wiatrowej wraz 
z infrastrukturą techniczną w gminie Potęgowo 

140 ha Nr XXIV/173/2012 z 
dnia 21.09.2012 r 

Nr XXV/181/2012 z 
dnia 31.10.2012 r 

16. MPZP fragmentu gminy 
Potęgowo dla terenów 
obejmujących obszar w 
rejonie planowanej Farmy 
Watrowej Głuszyno 

teren obejmujący obszar w rejonie planowanej 
elektrowni wiatrowej Głuszyno 

 

800 ha Nr XXX/229/2013 z 
dnia 19.03.2013 r. 
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17. Potęgowo Wielofunkcyjny 
Ośrodek Przemysłowo-
Usługowy  

Dostosowanie obszaru do aktualnych przepisów i 
zamierzeń w zakresie komunikacji z kontynuacją 

przeznaczenia objętego nim obszaru na nierolniczą 
działalność gospodarczą- produkcja, usługi 

55ha     Nr L/350/2014 z 
dnia 7.11.2014 

18. MPZP dla części obrębu 
Darżyno Grąbkowo 

Zmiana zapisów planu na terenie rolnym i zabudowy 
zagrodowej dotyczącej przeznaczenia terenu oraz 
parametrów zabudowy i zagospodarowania w rejonie 
wsi Darżyno i wsi Grąbkowo 

80,11ha Nr LI/380/2018  z 
dnia 22 marca 2018r. 

19. MPZP dla działek nr 130, 
131/1, 131/2 w obrębie 
Żochowo 

Dostosowanie zapisów planu do rozwoju 
gospodarczego obszaru. Granice planu obejmują 
prywatne  nieruchomości.  

1,43ha Nr LIII/398/2018 z 
dnia 22maja 2018 

20. MPZP fragmentu obrębów 
Głuszynko i Głuszyno 

Ustalenie zasad kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów zapewniających poprawę 
standardów w zabudowie istniejącej, kontrolowanie 
rozwoju nowego budownictwa a także 
przeciwdziałanie konfliktom przestrzennym poprzez 
uniemożliwienie powstania w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej przemysłowej fermy trzody chlewnej. 

77 ha Nr VII/67/2019 z dnia 
21.03.2019r. 

21. MPZP fragmentu obrębów 
Warcimino i Żychlin 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w 
sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej. W związku 
ze zmianami, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 20 maja 
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych uchwalenie MPZP pozwoliło zachować 
prawo do zabudowy w granicach terenów objętych 
planem i przeznaczonym pod zabudowę. Poza tym 
plan określa spójne zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu a jego ustalenia mają 
przeciwdziałać powstawaniu konfliktów 
przestrzennych inwestycji wzajemnie się 
wykluczających.  

71 ha Nr X/95/2019 z dnia 
25.06.2019r. 

22. MPZP centrum miejscowości 
Potęgowo i fragmentu 
obrębu Darżyno 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w 
sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej. W związku 
ze zmianami, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 20 maja 
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych uchwalenie mpzp pozwoliło zachować 
prawo do zabudowy w granicach terenów objętych 
planem i przeznaczonym pod zabudowę. Poza tym 
plan określa spójne zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu a jego ustalenia mają 
przeciwdziałać powstawaniu konfliktów 
przestrzennych inwestycji wzajemnie się 
wykluczających. 

144 ha Nr XIII/125/2019 z 
dnia 30.09.2019r. 

23. MPZP dla terenów 
inwestycyjnych w obrębie 
Darżyno 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w 
sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej. W związku 
ze zmianami, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 20 maja 
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych uchwalenie MPZP pozwoliło zachować 
prawo do zabudowy w granicach terenów objętych 
planem i przeznaczonym pod zabudowę. Poza tym 
plan określa spójne zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu a jego ustalenia mają 
przeciwdziałać powstawaniu konfliktów 
przestrzennych inwestycji wzajemnie się 
wykluczających. 

104 ha Nr XVI/148/2019 z 
dnia 26.11.2019r. 

24. 
 

 

MPZP fragmentu obrębów 
Warcimino i Żychlin, w 
gminie Potęgowo 

Obszar zlokalizowany jest w sąsiedztwie planowanej 
farmy wiatrowej. MPZP pozwoli zachować prawo do 
zabudowy w granicach terenów objętych planem i 
przeznaczonych pod zabudowę, co było głównym 
celem sporządzenia opracowania. Poza tym plan 
ustala spójne zasady zabudowy i zagospodarowania 
dla terenów objętych jego granicami, a jego ustalenia 
w zakresie dopuszczonych funkcji mają przeciwdziałać 
powstawaniu konfliktów przestrzennych wynikających 
z lokalizacji obok siebie inwestycji wzajemnie się 
wykluczających i negatywnie oddziałujących na siebie, 
tak jak np. zabudowa mieszkaniowa i zabudowa 
produkcyjna w gospodarstwach rolnych, ze 
szczególnym wskazaniem na przemysłowe fermy 

70,68 ha Uchwała Nr 
X/95/2019 z dnia 25 
czerwca 2019 r. 
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trzody chlewnej. 

25. MPZP działek nr 309/3 i 
308/1 w obrębie Darżyno 
gmina Potęgowo 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w 
sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej. MPZP 
pozwoli zachować prawo do zabudowy w granicach 
terenów objętych planem i przeznaczonych pod 
zabudowę, co jest głównym celem niniejszego 
opracowania. Poza tym plan ustala spójne zasady 
zabudowy i zagospodarowania dla terenów objętych 
jego granicami, a jego ustalenia w zakresie 
dopuszczonych funkcji mają przeciwdziałać 
powstawaniu konfliktów przestrzennych wynikających 
z lokalizacji obok siebie inwestycji wzajemnie się 
wykluczających i negatywnie oddziałujących na siebie 
tak jak np. zabudowa mieszkaniowa i zabudowa 
produkcyjna w gospodarstwach rolnych, ze 
szczególnym wskazaniem na przemysłowe fermy 
trzody chlewnej. 

14,30 ha UCHWAŁA NR 
XXIV/220/2020 z dnia 
26 sierpnia 2020 r. 

26. MPZP we wschodniej części 
obrębu Poganice, w gminie 
Potęgowo 

Obszar przeznaczony jest pod tereny rozproszonej 
zabudowy wiejskiej, tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej oraz wody. W stanie istniejącym jest to 
obszar niezabudowany, rolniczy, częściowo 
zadrzewiony stanowiący otoczenie jeziora. O 
sporządzenie planu wnioskował jeden z właścicieli, 
który zamierza w granicach swojej nieruchomości 
wybudować siedlisko agroturystyczne. Zamierzenia te 
nie są sprzeczne z ustaleniami obowiązującego 
Studium. Celem planu jest umożliwienie realizacji 
zamierzeń inwestora z poszanowaniem walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych przedmiotowego 
miejsca. Realizacja ustaleń planu umożliwi powstanie 
nowych miejsc pracy a także przyczyni się do 
wzbogacenia oferty turystycznej Gminy Potęgowo. 

15,70 ha UCHWAŁA NR 
XXV/227/2020 z dnia 
18 września 2020 r. 

27. MPZP części obrębów 
Grapice i Głuszynko w gminie 
Potęgowo 

Obszar objęty planem zlokalizowany jest w sąsiedztwie 
planowanej farmy wiatrowej. MPZP pozwoli zachować 
prawo do zabudowy w granicach terenów objętych 
planem i przeznaczonych pod zabudowę, co jest 
głównym celem niniejszego opracowania. Poza tym 
plan ustala spójne zasady zabudowy i 
zagospodarowana dla terenów objętych jego 
granicami, a jego ustalenia w zakresie dopuszczalnych 
funkcji mają przeciwdziałać powstawaniu konfliktów 
przestrzennych wynikających z lokalizacji obok siebie 
inwestycji wzajemnie się wykluczających i negatywnie 
oddziałujących na siebie. 

328,00 ha UCHWAŁA NR 
XXV/228/2020 z dnia 
18 września 2020 r. 

28. MPZP dla terenów 
zlokalizowanych we 
wschodniej części obrębu 
Darżyno 

W stanie istniejącym w granicach obszaru występują 
grunt rolne oraz drogi i place montażowe służące 
obsłudze istniejących elektrowni wiatrowych. MPZP 
ma na celu umożliwienie na przedmiotowym obszarze 
instalacji fotowoltaicznych, bez możliwości lokalizacji 
nowych elektrowni wiatrowych. 

77,22 ha UCHWAŁA NR 
XXVI/233/2020 z dnia 
30 października 2020 
r. 

Obowiązujące plany miejscowe pokrywają 24,7% powierzchni gminy Potęgowo.  Jedna trzecia z nich (9 planów 

miejscowych) dotyczy lokalizacji elektrowni wiatrowych. Obejmują one łącznie ponad 51km2, co stanowi 22,4% 

powierzchni Gminy. Tak więc pozostałe miejscowe plany dotyczą zaledwie 2,3% powierzchni Gminy. Tak duża 

powierzchnia pokryta przez plany miejscowe dotyczące energetyki wiatrowej wynika z konieczności 

uwzględnienia strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych w granicach tych planów miejscowych. Strefa ta 

związana jest z oddziaływaniem akustycznym, którego zasięg różni się w zależności od modelu turbiny, ilości 

turbin wchodzących w skład parku wiatrowego oraz ich lokalizacji względem siebie. Obejmuje ona obszary 

wyłączone z możliwości lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Są to przeważnie tereny 

rolnicze. Część z planów miejscowych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych obejmuje również tereny 

budowlane. Są to z reguły tereny znajdujące się pomiędzy strefami oddziaływania elektrowni wiatrowych lub na 

obrzeżach tych stref. Warto zaznaczyć, że ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie 
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mogą być sprzeczne z ustaleniami studium, co pozwala na realizowanie spójnej polityki przestrzennej, której 

kierunki wyznaczone są przez studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Na pozostałym obszarze, nieobjętym ustaleniami obowiązujących planów miejscowych, w celu określenia zasad 

zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są decyzje o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. W roku analizowanym wydano 5 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i 38 decyzji o 

warunkach zabudowy. Dla porównania w roku 2019 wydano ponad dwa razy tyle decyzji (12 CP i 84 WZ). 

Znaczny spadek wydawanych decyzji powiązany jest z coraz większym pokryciem planami gminy na terenach 

rozwoju funkcji mieszkaniowych, a to właśnie o tą funkcję najczęściej wnioskują inwestorzy.  

W trakcie procedury planistycznej jest 7 opracowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego o łącznej powierzchni 2.354,06ha. 

Podjęcie uchwał o przystąpieniu do opracowania tych planów spowodowane było wprowadzonym 

ograniczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie bliższym niż 10-krotna odległość wyznaczona 

przez wysokość turbiny wiatrowej. W przypadku MPZP park elektrowni wiatrowych i biogazowych w Darżynie 

oraz MPZP dla terenów zlokalizowanych na południe od linii kolejowej w Głuszynie procedura została podjęta 

na wniosek Inwestorów. 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 

L.p. Nazwa planu i powód wszczęcia Nr uchwały 
Umowa z dnia  

Termin 
realizacji 

Wartość 
zamówienia  

w PLN 
(brutto) 

Etap procedury na 
dzień 30.12.2020r. 

1. „Potęgowo-zachód” 

Konieczność ustalenia zasad zabudowy i 
zagospodarowania w miejscowym planie 
zagospodarowania ze względu na strefy 
oddziaływania elektrowni wiatrowych w związku z 
wprowadzonymi zmianami w przepisach prawa, 
które uniemożliwiają realizację zabudowy 
mieszkaniowej oraz mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa. 

 

Nr XLIX/359/2018 

z dnia 
24.01.2018r. 

 

Aneks do 
umowy z dnia 
15.10.2020r. 

30.06.2021r. 

. 

 

 

18 450,00zł 

 

Opracowanie projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 

2. Karżnica, Nowa Dąbrowa, Wieliszewo i 
Malczkówko 

Konieczność ustalenia zasad zabudowy i 
zagospodarowania w miejscowym planie 
zagospodarowania ze względu na strefy 
oddziaływania elektrowni wiatrowych ze względu 
na wprowadzone zmiany w przepisach prawa, 
które uniemożliwiają realizację zabudowy 
mieszkaniowej oraz mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa. Realizacja ustaleń 
planu ma prowadzić do zrównoważonego rozwoju 
miejscowości. 

 

Nr XIX/171/2020 
z dnia 24 stycznia 

2020r. 

 

Aneks do 
umowy z dnia  

14.12.2020 

 

15.07.2021 

 

38 000,00 zł 
brutto 

 

Opiniowanie i 
uzgodnianie projektu 

MPZP  

 

3. 

Poganice i Żochowo w rejonie drogi DK6 

Konieczność podjęcia uchwały w celu zachowania 
możliwości zabudowy działek objętych planem, 
które znajdują się w strefie oddziaływania 
elektrowni wiatrowych. 

NR XIX/170/2020 

z dnia 24 stycznia 
2020 r. 

 

Umowa z dnia 
25.05.2020 

26.05.2021 

 

15 000,00 zł 
brutto 

 

Opiniowanie i 
uzgodnienianie 
projektu MPZP 
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4.  Nowe Skórowo oraz fragment Głuszynka i 
Nieckowa 

Konieczność podjęcia uchwały w celu zachowania 
możliwości zabudowy działek objętych planem, 
które znajdują się w strefie oddziaływania 
elektrowni wiatrowych. 

NR 
XXIII/2113/2020 

z dnia 26 czerwca 
2020 r. 

 

Aneks do 
umowy z dnia 

16.11.2020 

30.07.2021 

 

25 000,00 zł 
brutto 

 

Opracowanie projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

 

5. Łupawa 

Konieczność podjęcia uchwały w celu zachowania 
możliwości zabudowy działek objętych planem, 
które znajdują się w strefie oddziaływania 
elektrowni wiatrowych. 

NR XXII/199/2020 

z dnia 08 czerwca 
2020 r. 

 

Aneks do 
umowy z dnia 

14.12.2020 

30.08.2021 

27 000,00 zł 
brutto 

 

Opracowanie projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 

 

6. 

 

Park elektrowni wiatrowych i biogazowych w 
Darżynie 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego określi spójne zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu o funkcji usługowej i 
produkcyjnej zgodnie z zamierzeniami inwestora. 

NR X/67/2011 

z dnia 30 czerwca 
2011r. 

 

 

Umowa z dnia 
03.08.2020 

30.06.2021 

 

16 000,00 zł 
brutto 

 

Opracowanie projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 

7. Głuszyno w sąsiedztwie terenów kolejowych 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie na 
przedmiotowym obszarze lokalizacji innych niż 
elektrownie wiatrowe urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii 

NR 
XXVI/246/2020 

z dnia 30 
października 2020 

 

Umowa z dnia 
02.12.2020 

05.12.2021 

 

36 000,00 zł 
brutto 

 

Opracowanie projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 

Racjonalna polityka przestrzenna oparta na aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego prowadzi do obniżenia kosztów 

związanych z rozbudową infrastruktury technicznej, a także pozwala przeciwdziałać chaotycznemu 

rozprzestrzenianiu się zabudowy. Przyjmowane uchwały dotyczące opracowań planistycznych w naszej gminie 

są wyrazem efektywnego gospodarowania przestrzenią, zmierzającego do lepszego wykorzystania terenów 

poprzez  wprowadzenie spójnego układu funkcjonalno-przestrzennego. 

6.3  Zasoby materialne 

6.3.1  Wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych za 2020  rok 

Na dzień 31 grudnia 2020r. grunty Gminy Potęgowo stanowią powierzchnię 530,1 ha i są to grunty w 

przeważającej części stanowiące drogi gminne i drogi wewnętrzne, będące własnością gminy.  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - 

nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem 

sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, 

oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako 

wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw 

państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. 

Obrót mieniem w 2020 roku: 

• Użyczenie – grunty oddane do używania nieodpłatnie o łącznej pow. 23,7 ha  

• Użytkowanie wieczyste - grunty o pow. 5 ha oddane są w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i 

prawnych. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
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gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 916 

z późn. zm.) wydano 13 zaświadczeń przekształcających użytkowanie wieczyste w prawo własności. 

• Dzierżawa – grunty oddane w odpłatną dzierżawę o łącznej pow. 79 ha są to umowy głównie na czas 

określony z możliwością dalszego przedłużenia na wniosek dzierżawcy, 1 umowa zawarta jest na czas 

nieokreślony (grunt pod Składowisko Odpadów w Chlewnicy). Umowy zawierane są na cele rolne i 

nierolnicze. W 2020 roku zawarto 18 umów dzierżawy (wraz z przedłużeniami). 

• Sprzedaż - sprzedano grunty o łącznej pow. 1,5 ha, sprzedaż odbyła się w drodze przetargów 

nieograniczonych, w tym działki: nr 16/3 obręb Rzechcino, nr 40 obręb Skórowo, nr 270/48 obręb 

Potęgowo, nr 732/2 obręb Potęgowo, nr 21 obręb Żychlin wraz z budynkiem.  

• Obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi – zawarto 1 umowę notarialną obciążającą 

nieruchomości gminne służebnością przesyłu sieci elektroenergetycznych na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. 

z/s w Gdańsku. 

 
1. Nabycie gruntów do zasobu komunalnego gminy w 2020 roku 

 
Nabyto do zasobu komunalnego gminy nieruchomości o pow. 0,4 ha położone w Żychlinie i Potęgowie:  

• nabycie nieodpłatne – dz. nr 76/7 obręb Żychlin;  

• odszkodowanie za przejęcie gruntu pod drogi publiczne na podstawie zapisów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (działki: nr 22/10, 25/19, 25/21, 25/35 obręb Potęgowo). 

 

2. Nieruchomości przygotowane do sprzedaży 

Do sprzedaży sukcesywnie wystawiane są gruntu położone na terenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo-

Usługowego w Potęgowie tj. dz. nr 745, 772, 731, 732/1, 739, 741, 754, 738, 736, 730 obręb Potęgowo 

przeznaczone głównie na cele przemysłowo-usługowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Ponadto w trakcie przygotowania do sprzedaży są 4 działki objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Żychlinie: 77/2, 77/3, 

77/4 i 77/5. Na podstawie złożonych wniosków są przygotowywane do zbycia również lokale komunalne w 

Grąbkowie, Poganicach i Radosławiu na wniosek najemców. Trwają również prace geodezyjne w celu 

wydzielenia gruntów i przeznaczenia ich sukcesywnie do sprzedaży. 

6.3.2  Program gospodarowania mieszkaniowym zasob em gminy za 2019 rok 

Na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Potęgowo z zasobie mieszkaniowym posiada 33 lokale (zawarte umowy), w 
tym 14 lokali socjalnych. 
 

1. Zasady gospodarowania mieniem gminnym 

 
Zasady gospodarowania mieniem gminnym określa w szczególności ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, która nakłada na gminę 

obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

 

1) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020 obowiązuje na 

podstawie uchwały Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 03 marca 2016r. w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Potęgowo na lata 2016-2020” 

oraz uchwały zmieniającej Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 02 kwietnia 2016r. Program 

obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej 

polityki mieszkaniowej m. in.  

a) prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, 

b) analizy potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i 

lokali z podziałem na kolejne lata, 
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c) planowanej sprzedaży lokali i budynków w kolejnych latach, 

d) zasad polityki czynszowej, 

e) sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz przewidywanych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy 

w kolejnych latach, 

f) źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

g) wysokości wydatków w kolejnych latach na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, 

h) opisu działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

2) Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Potęgowo obowiązują 

na podstawie uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie 

uchwalenia “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Potęgowo” 

oraz uchwały zmieniającej Nr XXXVII/272/2017 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 maja 2017r. Program 

obejmuje zagadnienia, na podstawie których przyznawane są lokale mieszkalne i lokale socjalne: 

a) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas 

nieoznaczony lub lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą 

zastosowanie obniżek czynszu,  

b) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,  

c) kryteria osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu 

socjalnego,  

d) warunki dokonywania zamiany lokali,  

e) tryb załatwiania i rozpatrywania wniosków o najem,  

f) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w 

lokalu, w którego najem nie wstąpiły po jego śmierci, 

g) kryteria oddawania w najem lokali o pow. użytkowej przekraczającej 80m2, 

h) pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu,  

i) zasady zawierania umów najmu poza kolejnością. 

 
2. Zarządzanie zasobem lokalowym 

Mieszkaniowym zasobem Gminy Potęgowo administruje Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie na 

podstawie Statutu Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Zakład jako administrator lokali wykonuje bieżące 

remonty mieszkań w zależności od posiadanych środków finansowych.  

 

3. Zasady polityki czynszowej 
1) W 2020 roku obowiązywała podstawowa stawka czynszu za najem za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Potęgowo w wysokości 5,00 zł. Stawka 
ustalona została Zarządzeniem Nr 163/2019 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 21 października 2019r. w 
sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina 
Potęgowo.  

2) W zasadach gospodarowania mieniem gminnym ustalony jest system zwyżek i zniżek w stosunku do w/w 
stawki bazowej, określonej zarządzeniem Wójta Gminy Potęgowo. Podwyższenie czynszu najmu nie może 
być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. 

 
a) strefy oczynszowania mieszkań Gminy Potęgowo. 
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Strefa Procent stawki bazowej Miejscowość 

I 100 Potęgowo, Łupawa 

II 
 

90 
Czerwieniec, Dąbrówno, Głuszyno, Głuszynko, Grapice, Grapiczki, 

Grąbkowo, Piaseczno, Poganice, Radosław, Rębowo, Skórowo, 
Wieliszewo, Żychlin 

Przyporządkowanie określonych miejscowości do poszczególnych stref (I-II) uwzględnia wyposażenie tych 
miejscowości w dobra infrastrukturalne, między innymi: szkoła, przedszkole, sklepy, poczta, ośrodek zdrowia, 
kościół, połączenia komunikacyjne, położenie przy głównych drogach,  zakłady pracy, itp. 

a) oczynszowania mieszkań 
 

Stan wyposażenia 
mieszkań w 

instalacje 
 

Procent 
stawki 

bazowej 

Usytuowanie budynku 
Stan techniczny 

budynku 
Usytuowanie mieszkań 

w budynku 

   
Korzystne 1* Niekorzystne 

2* 
Ponad 
przeciętny 
3* 

poniżej 
przeciętny 
4* 

Korzystne 
5* 

Niekorzystne 
6* 
 

+10 -10 +10 -10 +10 -5 

1) mieszkanie o 
współczesnym 
standardzie (z c. o.) 

100    

2)wszystkie 
rządzenia bez 
cieplej wody  

90    

3) tylko z łazienką 
lub w.c. bez c. o. 

80    

4) tylko z w.c. lub 
łazienką 

70    

5) tylko instalacja 
wodnokanalizacyjna  

 
60 

   

6) tylko woda bez 
kanalizacji 

50    

7) bez wody i 
kanalizacji 

40    

 

Legenda: 

Legenda  
1* - korzystne usytuowanie budynku, np. cicha ulica; 
2* -niekorzystne usytuowanie budynku, np. brak w otoczeniu zieleni, oddalenie od komunikacji; 
3* -budynki zadbane o wysokim standardzie pierwotnym; 
4* -budynki o dużym stopniu zanieczyszczenia; 
5* -mieszkania usytuowane w budynkach na I lub II piętrze, naświetlone z widokiem na korzystne otoczenie; 
6* -mieszkania na parterach lub na IV i wyższym piętrze, ciemne z widokiem na niekorzystne otoczenie 

(uciążliwy zakład przemysłowy, podwórze, studnie itp.). 
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Zdjęcie: jeden z lokali socjalnych przy ul. Wiejskiej w Potęgowie. 

 

4. Sprzedaż lokali  

 

1) W 2020 roku dokonano sprzedaży 2 lokali gminnych w Żychlinie na rzecz ich najemców. Najemcom 

przysługiwała bonifikata w wysokości 90% wartości lokalu. Więcej o zasadach bonifikaty poniżej.  

2) Dla najemców lokali komunalnych, z wyłączeniem lokali socjalnych niepodlegających sprzedaży 

przewidziane są możliwości uzyskania bonifikaty. Zasady udzielenia bonifikaty zawarte są w  Uchwale Nr 

XV/103/2015 Rady Gminy Potęgowo z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia 

bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Potęgowo na rzecz ich najemców.  

Przy sprzedaży lokali na rzecz najemców udziela się bonifikaty według następujących stawek procentowych: 

a) 90% ceny zbywanego lokalu w przypadku jednorazowej zapłaty całej należności, 

b) 85% ceny zbywanego lokalu w przypadku rozłożenia należności na raty płatne w następujący sposób: 

pierwsza wpłata w wysokości 20% ceny płatna przed zawarciem umowy sprzedaży, pozostała kwota 

rozłożona na miesięczne raty oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie 

redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski płatne w okresie do 18 miesięcy. 

Wskazaną powyżej stawkę procentową bonifikaty pomniejsza się: 

a) o 10% z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę na remont lokalu, jeżeli prace zostały wykonane w 

okresie od 7 do 10 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie, 

b) o 20%, z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę na remont lokalu, jeżeli prace zostały wykonane w 

okresie od 3 do 7 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie, 

c) o 30%, z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę na remont lokalu, jeżeli prace zostały wykonane w 

okresie do 3 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie, 

d) o wartość umorzenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w 

przypadku zaistnienia takiego umorzenia w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o nabycie. 
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6.4  Infrastruktura komunalna –  rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych  

W roku 2020 Zakład Usług Publicznych administrujący infrastrukturą wodociągową  
i kanalizacyjną na terenie gminy Potęgowo, eksploatował 24 z 25 ujęć wody podziemnej, dostarczając 
mieszkańcom gminy 223 tysiące m3 wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W jedenastu 
ujęciach, z uwagi na złą jakość wód podziemnych, stosowano proces uzdatniania obejmujący usuwanie 
ponadnormatywnej ilości żelaza, manganu i azotanów.  

W roku 2020 eksploatowano 4 oczyszczalnie ścieków, w których oczyszczono 211 tysięcy m3 ścieków 
komunalnych. Jakość oczyszczonych ścieków we wszystkich badanych próbach spełniała wymogi posiadanych 
pozwoleń wodnoprawnych.  

W roku 2020 rozbudowana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W ramach inwestycji gminnych wykonano 
następujące zadania: 

1. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 90 w miejscowości Łupawa o długości 445 mb wraz z przyłączami oraz 
4 hydrantami.  

2. Budowa sieci wodociągowej „Za Torami” etap I i II, z rur PE 90 o długości 709,75 mb wraz z przyłączami 
oraz 6 hydrantami naziemnymi. Inwestycja podyktowana była koniecznością umożliwienia rozbudowy 
jednorodzinnej na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
przeznaczonym na zabudowę jednorodzinną.  

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grąbkowo Kol. I i II. W ramach zadania wykonano rurociąg 
tłoczny z rur PE 100 i 110 mm o długości 4001,7 mb, kolektor grawitacyjny z rur PCV 200 o długości 1290,8 
mb, przyłącza kanalizacyjne – 25 sztuk oraz dwie tłocznie z kompletnym wyposażeniem.  

Ponadto przejęto odpłatnie sieć kanalizacyjną i wodociągową od prywatnego inwestora, który uzbroił w media 
działki budowlane na ul. Wiejskiej (sieć wodociągowa z rur PVC dn 40  
o długości 124,54 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 200 o długości 71,15 mb).  

W ramach rozwoju infrastruktury przeciwpożarowej w roku 2020 zamontowane zostało 14 nowych hydrantów 
nadziemnych – 4 w miejscowości Łupawa, 6 w miejscowości Potęgowo, 2 w miejscowości Malczkowo, 1 w 
miejscowości Nieckowo i 1 w miejscowości Głuszyno.  

W związku ze złym stanem technicznym i niską wydajnością kilkudziesięcioletnich ujęć wody na terenie gminy 
Potęgowo, w roku 2020 rozpoczęto prace projektowe nad wykonaniem nowych ujęć wody w miejscowościach 
Karżnica i Runowo. Budowa nowych ujęć wody w tych miejscowościach pozwoli na stopniowe likwidowanie 
ujęć wody o niskiej wydajności i złej jakości wody w ościennych miejscowościach.  

Z uwagi na pogarszającą się jakość wody i trudności w utrzymaniu wymaganych parametrów wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w miesiącu październiku 2020r. wykonano modernizację stacji 
uzdatniania wody w Karżnicy. W ramach zadania zakupiona została jedna nowa głowica wypełniona złożem 
katalitycznym, pracująca w trybie automatycznym.  

W roku 2020 zakupiono nowy stacjonarny agregat prądotwórczy do oczyszczalni ścieków w Łupawie o mocy 
znamionowej 45 kW.  Zakup agregatu miał na celu wyeliminowanie zakłóceń w pracy oczyszczalni wynikających 
z licznych zaników zasilania energetycznego, skutkujących zatrzymaniem pracy urządzeń, spiętrzaniem się 
ścieków w kanalizacji i zalewaniem niżej położonych posesji.  

Pozostałe działania takie jak wymiany rur tłocznych i pomp głębinowych w ujęciach wód podziemnych, remonty 
wodociągów i kanalizacji, remonty ogrodzeń stref ochronnych ujęć wody, remonty stacji uzdatniania wody, 
remonty przepompowni ścieków, pomp ściekowych, urządzeń oczyszczalni,  realizowano w ramach bieżącej 
działalności Zakładu.  
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6.5  Gospodarka odpadami  

6.5.1  Utrzymanie czystości i porządku w gminie  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gminy zapewniają czystość i porządek na 
swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gminy zapewniają czystość i porządek na 

swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. 

Bieżące utrzymanie czystości i porządku należy do zakresu działań Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie. 

Do obowiązków zakładu należy: 

• utrzymanie czystości i porządku na terenie całej Gminy Potęgowo, 

• utrzymanie czystości chodników, poprzez zamiatanie oraz systematyczne usuwanie chwastów rosnących 
przy krawężnikach i obrzeżach; 

• lustracja terenu i bieżące usuwanie odpadów komunalnych (papiery, butelki, puszki, gałęzie, opakowania z 
tworzyw sztucznych, itp.); 

• usuwanie nielegalnych skupisk odpadów na każde zlecenie Zamawiającego; 

• koszenie terenów zielonych należących do Gminy Potęgowo; 

• w okresie wiosennym zgrabienie z terenów gminnych pozostałych liści i innych odpadów po okresie 
zimowym; 

• w okresie jesiennym oczyszczanie z liści terenów należących do gminy; 

• w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu z terenów należących do gminy (chodniki, parkingi, itp.), 
pozbywanie się lodu z tych miejsc oraz zabezpieczenie śliskich nawierzchni (posypywanie piaskiem lub 
piaskiem z solą). 

Prace wykonywane były we wszystkie dni robocze. Harmonogram prac ustalany był na bieżąco. 

6.5.2  System gospodarki odpadami  

Na terenie Gminy Potęgowo systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są zarówno 
nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest na 
podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Według danych z ewidencji ludności na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Potęgowo liczba zameldowanych 
osób wynosiła 6660. Ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynika, że faktycznie zamieszkałych jest ok. 5 350 osób. Liczba ta jest liczbą zmienną. 

Na terenie Gminie Potęgowo obowiązuje segregacja odpadów na 5 frakcji. 

Gromadzenie odpadów selektywnie zebranych odbywa się w systemie workowym  
i pojemnikowym „u źródła”, czyli u wytwórcy odpadów. Bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych 
jak i niezamieszkałych odbierane są następujące frakcje: 

• tworzywa sztuczne i metale – worki i pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”; 

• szkło – worki i pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”;  

• papier  - worki i pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”;  

• bioodpady– worki i pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”. 
  

Raz w roku odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
sprzęt RTV i AGD, i in.). Na terenie Gminy Potęgowo znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Umiejscowiony jest na terenie instalacji komunalnej w Chlewnicy. Czynny jest w dwa 
dni w tygodniu: środa w godz. 1100 - 1800, sobota w godz. 1000 - 1400. Przyjmowane są następujące frakcje 
odpadów zebranych w sposób selektywny: 

• papier; 

• szkło; 

• metale; 

• tworzywa sztuczne; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0751F8F5-88F9-4296-9F26-A5177A91E0EB. Podpisany Strona 39



RAPORT O STANIE GMINY POTĘGOWO ZA 2020 ROK 

Strona 40 z 92 

 

• odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

• bioodpady; 

• odpady niebezpieczne; 

• przeterminowane leki i chemikalia; 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

• zużyte baterie i akumulatory; 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

• odpady rozbiórkowe i budowlane stanowiące odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w ilości 3 t / lokal w ciągu roku; 

• zużyte opony (w ilości 8 sztuk z danej nieruchomości zamieszkałej w ciągu roku); 

• odpady tekstyliów i odzieży. 
 

Odpady pochodzące z terenu Gminy Potęgowo zagospodarowywane są w instalacji komunalnej w Chlewnicy. 

W 2020 r. ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 wynosiła  
854,1 Mg, z czego wszystko zostało poddane odzyskowi. 

Usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczył podmiot wyłoniony w przetargu, 
Elwoz Eco Sp. z o.o. 

W trybie zamówienia  „z wolnej ręki” Gmina zleciła firmie „Elwoz Eco” Sp. z o.o. prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 
odebranych z terenu gminy i zebranych w PSZOK. 

Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniósł 1 327 113,14 zł. 

6.6  Ochrona środowiska  

6.6.1  Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Potęgowo został podjęty uchwałą Nr XIV/85/2015 Rady gminy 
Potęgowo z dnia 28 października 2015 r. po wcześniejszych uzgodnieniach z właściwymi organami i odstąpieniu 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest transformacja Gminy Potęgowo w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej realizowanej poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej.  

Cele szczegółowe 2020: 

1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., o co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego; 
2. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. do min. 30% udziału w końcowym 

zużyciu energii; 
3. Zmniejszenie zużycia energii finalnej do 2020 r. o 15% w stosunku do roku bazowego. 

Cele długoterminowe: 

1. Dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w gminie; 
2. Optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy, 
3. Zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii; 
4. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza związanej ze zużyciem energii na 

terenie gminy; 
5. Realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego gospodarowania 

energią; 
6. Zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję 

gazów cieplarnianych. 
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Realizacja zadań PGN będzie finansowana z budżetu gminy oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 
W związku z tym, że realizowanie działań inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska wiąże się z dużymi 
nakładami finansowymi, to wiele z przewidzianych do realizacji zadań ma charakter warunkowy – będą 
wykonywane w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych. 

6.6.2  Program ochrony środowiska  

Aktualnie brak jest obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Potęgowo. Wykonanie projektu 
Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2028 oraz przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego projektu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania 
na środowisko zaplanowano do wykonania w roku bieżącym. 

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska: 

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Potęgowo „za torami” oraz rozbudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Łupawa; 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I i II do miejscowości Łupawa; 

• przeprowadzenie inwentaryzacji oraz stworzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy; 

• przygotowania terenów inwestycyjnych pod względem prawnym i technicznym dla rozwoju produkcji 
odnawialnej; 

• rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej zapewniającej podłączenie obiektów do centralnego źródła 
ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w 
Gminie Potęgowo”; 

• likwidacja zagrożeń środowiska spowodowanych zaleganiem, odpadów zawierających azbest, poprzez 
realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych”; 

• kontynuacja objęcia przez gminę wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi w tym systemem selektywnego odbioru odpadów; 

• przeprowadzanie kontroli spalania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych na zgłoszenie; 

• przeprowadzanie edukacji ekologicznej, poprzez zamieszczanie na tablicach informacyjnych  ulotek, 
informacji promocyjnych i edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości ekologicznej oraz 
kształtowanie prawidłowych postaw wśród mieszkańców; 

• utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez remonty i poprawę stanu 
nawierzchni dróg – przebudowa drogi o nawierzchni nieutwardzonej: „Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Dąbrówno – Łupawa II etap; 

• zamieszczanie w wydawanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, zapisów o ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

• upowszechniania stosowania w administracji publicznej „zielonych zamówień”, 

• zamieszczanie w SIWZ warunków prowadzenia robót budowlanych w sposób zapobiegający 
zanieczyszczeniom powietrza pyłem; 

• zamieszczanie w SIWZ zapisów dotyczących emisji spalin pojazdów używanych do odbioru odpadów 
komunalnych  (pojazdy spełniające min. Wymagania Euro IV lub wyższe); 

• rozwoju i stałego doskonalenia systemów informowania społeczeństwa o jakości badanych i ocenianych 
składników środowiska; 

• w ramach kompensacji przyrodniczej, dokonano nasadzeń 29 sztuk drzew na terenach, będących 
własnością gminy. 

6.7  Polityka społeczna  

6.7.1  Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potęgowo  

 
Uchwałą Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 29.01.2016r.  została przyjęta Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Potęgowo na lata 2016-2025, jako dokument planistyczny, określający zasady 
realizowania lokalnej polityki społecznej. 
 
Niniejsza strategia identyfikuje podstawowe problemy społeczne Gminy Potęgowo, jakimi są: bezrobocie, 
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uzależnienia- alkoholizm i narkomania, ubóstwo oraz marginalizacja i wykluczenie społeczne, starzenie  się 
społeczeństwa, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i problemy opiekuńczo-wychowawcze 
rodzin, niepełnosprawność oraz przemoc w rodzinie. 
Wyznacza również kierunki  działań strategicznych, które skupiają się przede wszystkim na:  
 

• wspieraniu osób bezrobotnych w zwiększaniu ich szans oraz aktywności na otwartym rynku pracy, 

• pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,  stworzeniu systemu przeciwdziałania uzależnieniom dla 
osób zagrożonych, 

• skutecznym wspieraniu rodzin niezaradnych ekonomicznie oraz przeżywających trudności   w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

• wspieraniu osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin w integracji oraz 
funkcjonowaniu w lokalnym środowisku, 

• działaniach zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizowania występowania 
zjawiska przemocy domowej i jej skutków. 

 
Na podstawie zebranych danych od  instytucji  i organizacji działających w sferze społecznej za rok 2020 należy 
stwierdzić, iż w większości cele strategiczne zostały osiągnięte. Działania prowadzone były zgodnie z 
wyznaczonymi kierunkami, adekwatnie do potrzeb i problemów społecznych, w ramach posiadanych zasobów i 
środków finansowych. 
 
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Gminy Potęgowo zostały wdrożone  odpowiednie  programy i projekty 
społeczne. Zaznaczyć jednakże należy, iż realizacja działań była utrudniona ze względu na sytuację epidemiczną  
spowodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Napotkane trudności to m.in.:, ograniczenia w działalność 
instytucji oraz w przemieszczaniu się, zakaz zgromadzeń i spotkań, konieczność czasowego wstrzymania działań, 
odwołanie/zawieszenie organizowanych wydarzeń. Postępy w realizacji Strategii są na bieżąco monitorowane 
przez powołany zespół. Do końca maja br. zostanie przedstawiony Radzie Gminy Potęgowo oraz Wójtowi Gminy 
Potęgowo szczegółowy raport monitorujący realizację założeń Strategii. 

Wnioski i rekomendacje wynikające z oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Potęgowo za rok 2019 

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej  gmina corocznie przygotowuje ocenę zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby dotyczą w szczególności 

infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych, nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej bez 

względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy 

społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.    

Dane z oceny poddawane są analizie i monitorowaniu  występowania problemów społecznych oraz służą do 

planowania działań w obszarze usług społecznych. 

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Potęgowo za rok 2020 zostanie przedstawiona  Radzie Gminy 

Potęgowo w formie zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo  do dnia 30.04.2021r. 

Z zebranych danych za rok 2020 wynikają następujące wnioski i rekomendacje:  

a) udzielana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie pomoc ukierunkowana była na różne 

formy wsparcia i oddziaływania, a tym samym pomniejszała obszary niedomagań w życiu wielu osób, rodzin 

oraz całych środowisk, 

b) skala  problemów społecznych istniejących na terenie Gminy Potęgowo wskazuje na: 

• konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację nałożonych ustawowo zadań, zgodnie z 

prognozami zawartymi w ocenie zasobów; 

• dalsze wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej; 

• dalszy rozwój działań na rzecz aktywnej integracji społecznej; 
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• rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób, rodzin i grup społecznych zagrożonych 

marginalizacją, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci; 

• bieżące reagowanie na nowe problemy społeczne oraz dostosowywanie oferty usług Ośrodka do 

zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych, z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik 

i narzędzi; 

• podnoszenie jakości usług kierowanych do różnych grup społecznych we współpracy z partnerami 

publicznymi i niepublicznym; 

• profesjonalizację pracy socjalnej; 

• utrzymanie zasobów kadrowych  Ośrodka na poziomie zabezpieczającym realizację powierzonych 

zadań z obszaru pomocy społecznej i polityki społecznej. 

6.7.2  Gminny Program Wspierania Rodziny  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  nałożyła na gminy obowiązek 
opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Gminny program wspierania 
rodziny w Gminie Potęgowo na lata 2019-2021 został przyjęty Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Gminy Potęgowo z 
dnia 31.01.2019r.  

Niniejszy program wyznacza kierunki działań prowadzonych na rzecz rodzin zagrożonych kryzysem lub 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Na podstawie danych za rok 2020, przedstawionych Radzie Gminy Potęgowo w formie Zarządzenia nr 50/2021 
Wójta Gminy Potęgowo z dnia 30.03.2021r., należy stwierdzić, iż podejmowane działania w ramach niniejszego 
Programu przyczyniły się do: 

• wzrostu  świadomości  w zakresie  roli i funkcji rodziny,  

• wzmocnienia rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,  

• utrzymania stanu bezpieczeństwa dziecka i rodziny,  

• reintegracji rodzin, 

• rozwoju poradnictwa specjalistycznego, 

• rozwoju efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci  i  
rodzin. 

W roku bieżącym również prowadzone są działania określone w w/w Programie. Planowane jest także 
opracowanie gminnego program wspierania rodziny w Gminie Potęgowo na lata 2022-2024. 

6.7.3  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do 
zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 2016-2020  został przyjęty Uchwałą nr 
XVIII/124/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 29.01.2016r. 

Niniejszy Program wyznacza kierunki działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększania 
dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc. 

Na podstawie danych za rok 2020 należy stwierdzić, iż podejmowane działania w ramach niniejszego Programu 
przyczyniły się do: 

• odpowiedniego funkcjonowania  gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• udzielania skutecznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

• podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

• zwiększenia społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania  przemocy, 

• wzrostu  liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie. 

Stwierdzić również należy małą skuteczność działań interwencyjnych  i korekcyjnych podejmowanych  wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie, co wymaga usprawnienia. 
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W roku bieżącym realizowane są działania określone w  Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 2021-2025, przyjętym Uchwałą nr 
XXVIII/260/2020 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18.12.2020r. 

6.7.4  Programy pomocy w zakresie dożywiania za lata 2014-2023 

6.7.4.1 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie w roku 2020 kontynuował działania w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PO 

PŻ). Przy współpracy z Fundacją Bocianie Gniazdo w Runowie prowadzona była nieodpłatna dystrybucja 

artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Potęgowo. Realizowane były 

również działania w ramach środków towarzyszących, o których mowa w Programie. Celem Programu 

Operacyjnego PO PŻ 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących 

w całej Polsce. 

W ramach działań Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, korzystały ze wsparcia w postaci żywności cyklicznie dystrybuowanej 

w formie paczek oraz uczestniczyły w warsztatach aktywizacji społecznej. Brały również udział w warsztatach 

dietetycznych, kulinarnych oraz edukacji ekonomicznej, organizowanych przez Bank Żywności w Słupsku. 

W 2020r. żywność rozdysponowano pośród 539 najuboższych mieszkańców Gminy Potęgowo.  

W ramach działań towarzyszących przeprowadzono: warsztaty dietetyczne, kulinarne i ekonomiczne, w których 

uczestniczyło po 5 osób oraz spotkanie integracyjne o tematyce profilaktyczno-aktywizującej, w którym wzięło 

udział ok. 50 osób. 

W roku bieżącym również prowadzone są działania określone w Programie. 

6.7.4.2 Program „Posiłek w Szkole i Domu” na lata 2019-2023” 

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. został wprowadzony wieloletni rządowy program 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”, który przewiduje udzielanie wsparcia w szczególności: 

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,  

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w 
szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z 
pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby, bądź rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio 
150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.   

W 2020 roku tutejszy ośrodek w ramach w/w programu udzielił wsparcia 434 osobom, w tym:  150 osób 
skorzystało z posiłku i 434 osoby otrzymały pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. 

Założenia tego Programu będą realizowane w kolejnych latach. 

6.7.4.3 Program osłonowy Gminy Potęgowo "Posiłek dla Dzieci i Młodzieży” na lata 2019-2023 

 

Uchwałą Nr III/27/2018 RG Potęgowo z dnia 14.12.2018r. Rada Gminy Potęgowo przyjęła do realizacji program 

osłonowy Gminy Potęgowo „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023  

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i  młodzieży  z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Program ten przewiduje, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 

uczeń albo dziecko nie spełnia warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, a 

wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy 
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społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, pomoc ta zostanie przyznana bez konieczności 

wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Przy czym liczba dzieci i uczniów w w/w przypadkach nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych 

w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej 

liczby z miesiąca czerwca. 

W roku 2020 pomocą w ramach programu objęto 16 osób.  

Założenia o Programu będą realizowane w kolejnych latach. 

6.7.4.4 Program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 -2023 

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. został wprowadzony wieloletni rządowy program 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”, który przewiduje udzielanie wsparcia w szczególności: 

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,  

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 

w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych. Z pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby, bądź rodziny, których dochód nie 

przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny.   

W 2019 roku tutejszy ośrodek w ramach w/w programu udzielił wsparcia 452 osobom, w tym:  201 osób 

skorzystało z posiłku, a 372  osoby otrzymały pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. 

Założenia tego Programu będą realizowane w kolejnych latach. 

6.7.5  Programy: Asystent Rodziny, Opieka Wytchnieniowa, Wspieraj Seniora, Karta Seniora  

6.7.5.1 Program Asystent Rodziny na 2020 

„Program asystent rodziny na rok 2020”, dotyczył dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia 

dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.  Tutejszy Ośrodek 

objął Programem 1 osobę. 

6.7.5.2 PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019” 

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”  to program  Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie 

rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej 

przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym 

osobami. 

W roku 2020 tutejszy Ośrodek  objął wsparciem  5 osób, w łącznej ilości 1.100 godzin  

usług opieki wytchnieniowej, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi te  

wykonywane były przez 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej. W roku 2021 planuje się 

przystąpienie do Programu – edycja 2021. 
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6.7.5.3 Program „Wspieraj Seniora” 

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizował program „Wspieraj seniora” poprzez 

świadczenie usług na rzecz mieszkańców  Gminy Potęgowo wieku 70 lat i więcej, którzy pozostawali w domu w 

związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. Usługa wsparcia polegała w szczególności  na dostarczeniu 

zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Z tej 

formy pomocy skorzystały 2 osoby. 

W roku bieżącym program nie jest realizowany ze względu na brak zainteresowania ze strony uprawnionych 

mieszkańców naszej gminy. 

6.7.5.4 Program „Karta Seniora Gminy Potęgowo”  

W dniu 27 września 2017r. Rada Gminy Potęgowo przyjęła do realizacji Program „Karta Seniora Gminy 

Potęgowo”. Program ten ma na celu poprawę jakości życia osób starszych, wzmocnienie ich aktywności 

społecznej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Karta Seniora została przygotowana z 

myślą o mieszkańcach, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki niniejszej karcie osoby uprawnione mogą korzystać 

z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu. W ramach Programu wydano  

550  „Kart Seniora Gminy Potęgowo”, a ulgi i uprawnienia oferuje  17 podmiotów. 

W kolejnych latach przewiduje się dalszą realizację założeń Programu. 

 

 
 

6.7.6  Projekty: Srebrna Sieć, Z Nową Energią, Koperta Życia, Pakiety Kreatywne Dla Seniorów  

6.7.6.1 Projekt „Srebrna Sieć” 

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizował projekt konkursowy „Srebrna sieć” 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 

priorytetowej 6 – Integracja, Działanie 6.2 – Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 – Rozwój usług społecznych. 

Projekt skierowany do osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które ze względu na podeszły wiek, stan 

zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz do ich opiekunów faktycznych. W ramach 

projektu prowadzono następujące działania: całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka, rehabilitację 

domową, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki, wypożyczalnie 

sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, telefoniczne poradnictwa senioralne, promocję usług wzajemnych i 

wolontariatu senioralnego, animację środowiska seniorów oraz organizację konkursu „Srebrne serce”.  
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W roku 2020 w projekcie uczestniczyło: 

• 25 seniorów w wieku 60+ 

• 15 opiekunów faktycznych 

• 8 wolontariuszy 

• 7 członków Rady Seniorów. 
 
Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2020r. Część działań powadzona jest także 
obecnie.  
 

6.7.6.2 Projekt „Z Nową Energią”  

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizował  projekt konkursowy „Z nową 

energią” - projekt partnerski Gminy Potęgowo i AdsMedia Waldemar Hynda współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój  (PO WER na lata 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej 1 –  Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szczegółowym projektu było zwiększenie  możliwości zatrudnienia 

osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczyły w kształceniu i 

szkoleniu. W roku 2020 objęto wsparciem dwóch uczestników projektu poprzez zwrot kosztów dojazdu do 

pracy przez pierwszy miesiąc zatrudnienia. 

Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2020r. 

6.7.6.3 Projekt „Koperta Życia”  

W październiku 2018 roku na terenie Gminy Potęgowo został wdrożony projekt „Koperta życia”, mający na celu 

ochronę życia i zdrowia mieszkańców Gminy Potęgowo. „Koperta życia”  skierowana została w szczególności do 

osób starszych, zamieszkujących samotnie, cierpiących na choroby przewlekłe. Stanowi zbiór informacji o 

pacjencie, jego chorobach i przyjmowanych lekach. „Kopertę życia” przechowuje się w widocznym i łatwo 

dostępnym miejscu, tj. lodówce.  

 

W sytuacji gdy, osoba do której wezwano pomoc medyczną nie jest w stanie samodzielnie przekazać informacji 

na temat swojego stanu zdrowia „Koperta Życia” pozwala służbom medycznym w szybki sposób zapoznać się z 

niezbędnymi informacjami o stanie zdrowia, chorobach i przyjmowanych lekach pacjenta oraz podjąć szybkie 

działania ratujące życie. Przedsięwzięcie to jest działaniem długofalowym, tak aby posiadanie „Koperty Życia” 

wpisało się na stałe w zachowania zdrowotne.  
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6.7.6.4 Projekt „Pakiety Kreatywne dla Seniorów”  

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizował projekt „Pakiety kreatywne dla 

seniorów” współfinansowany ze środków Województwa Pomorskiego w ramach konkursu „Promocja dobrych 

praktyk przełamujących izolację społeczną”. Projekt realizowany był przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

WAGA  w Gdańsku w okresie od 12 października do 9 listopada 2020r. W projekcie prowadzone były działania  

o charakterze ponadlokalnym prowadzące do przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i bezradności osób 

starszych, będących w wieku emerytalnym. 25 seniorów z terenu Gminy Potęgowo otrzymało bezpłatnie 5 

pakietów rozwojowych zawierających materiały do samodzielnej realizacji z zakresu: Gimnastyka, Rozwój 

osobisty, Trening umysłu, Plastyka.  

6.7.7  Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu 

lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności 

w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. ŚDS od stycznia 2020 

roku działa w formie jednostki budżetowej Gminy Potęgowo. 

W 2020 roku ŚDS objął wsparciem 26 osób - w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi 

i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w 

zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Poszczególne treningi realizowane 

były w ramach prowadzonych pracowni: 

• Kulinarnej/gospodarstwa domowego, 

• stolarskiej, 

• krawiecko-rękodzielniczej, 

• plastycznej, 

• multimedialnej. 
 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju działalność ŚDS była kilkukrotnie zawieszana. Okresy zawieszenia 

obejmowały łącznie 96 dni, co stanowiło 38% dni roboczych w 2020 roku. Okresy zawieszenia uniemożliwiły 

realizację wszystkich zamierzeń. Jednakże w tym czasie, ŚDS funkcjonował w formie zdalnej i realizował 

działania alternatywne, uwzględniające wprowadzane ograniczenia (w szczególności zakaz prowadzenia 

warsztatów kulinarnych, praca zdalna z uczestnikami, reżim sanitarny). Działania te zostały dobrze odebrane 

przez uczestników oraz ich opiekunów. W związku z powyższym rozwiązania te wprowadzono w plan pracy na 

2021 rok i będą one wdrażane w sytuacji utrzymującego się stanu epidemicznego powodującego dalsze 

zawieszenie działalności jednostki. 

Za efektywnością pracy ŚDS przemawia: 

• ciągły rozwój mocnych stron i potencjalnych  możliwości uczestników, 

• w sytuacji zawieszenia działalności sprawne wprowadzenie alternatywnych i bezpiecznych form pracy z 
uczestnikami w formie zdalnej, 

• rzeczywiste wypełnianie obostrzeń i zaleceń co do stacjonarnej pracy z uczestnikami w trakcie epidemii, 

• integracja społeczna uczestników, 

• pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, 

• dostosowywanie prowadzonych formy terapii i wsparcia do potrzeb uczestników, 

• stałe podnoszenie  standardu świadczonych  usług, 

• promocja  Gminy Potęgowo. 
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6.8  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są przez Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Potęgowie zgodnie z harmonogramem wydatków Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
 
Głównym celem GKRPA jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką, także czynności zmierzających do 
ograniczenia spożycia  napojów alkoholowych zarówno przez dorosłych jak i osoby niepełnoletnie, wspieranie 
działań prowadzonych na rzecz trzeźwości i promocji zdrowego trybu życia. Do zadań związanych  
z profilaktyką zaliczyć należy także pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem bliskiej osoby.  
 
Zgodnie z ustawą Komisja realizowała zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii, do których należą:  

• Przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu. 

• Wezwania na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie ich o konieczności 
zaprzestania działań związanych z nadużywaniem alkoholu i poddanie się leczeniu odwykowemu. 

• Skierowanie w/w osób na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia. 

• Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,  

• Składanie wniosków o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego.  

• Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób, wobec których toczy się postępowanie o leczenie 
odwykowe.  

• Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przyjętymi 
uchwałami Rady Gminy Potęgowo .  

 
W 2020 r. odbyło się 7 posiedzeń w pełnym składzie oraz 5 posiedzeń dotyczących wydania opinii Komisji  
w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydano pięć pozytywnych opinii. 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. rozpatrzyła 25 zgłoszeń  

o nadużywaniu alkoholu, z  liczby tej 13 wniosków dotyczyło nowych zgłoszeń, natomiast 12 wniosków 

dotyczyło osób, które były już zgłoszone w ubiegłych latach. Wnioski do komisji skierowane najczęściej są przez 

Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz członków rodziny. Zespół motywacyjny odbył 6 spotkań z osobami 

uzależnionymi .W stosunku do 10 osób  sporządzono wnioski i skierowano sprawę do sądu o objęcie leczeniem 

odwykowym.  

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego udzielane były  porady i pomoc w zakresie: poradnictwa 
uzależnień, wsparcia osób współuzależnionych, wsparcia i pomocy dzieciom i rodzinom z problemami 
alkoholowymi oraz w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji na temat dostępnych miejsc  
specjalistycznej pomocy. W związku z wstąpieniem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 terapeuta   
ds. uzależnień udzielał porad telefonicznie prowadząc dyżur dwa razy w miesiącu po 2 godziny. W roku 2020  
do punktu konsultacyjnego zgłosiło się 38 osób ,w tym 12 kobiet, 23 mężczyzn oraz 3 dzieci, udzielono łącznie 
118 porad. Terapeuta udzielił pomocy 12 osobom, które zgłosiły się  po porady z powodu problemu 
alkoholowego bliskiej osoby, 7 osobom w związku z własnym problemem uzależnienia, po porady zgłosiło się 
również 12 sprawców przemocy. Dobrowolne leczenie w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień po 
kontakcie z terapeutą podjęło 5 osób. 
 
Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania  narkomanii w 2020 roku. 

• Prowadzenie zajęć  socjoterapeutycznych w świetlicach w miejscowościach Grąbkowo, Łupawa, Karżnica, 
Dąbrówno oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie jak i w świetlicach przy Szkołach Podstawowych 
w Potęgowie, w Łupawie oraz w Skórowie. Na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano kwotę 3 526.10 
zł. 
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• Zakup artykułów biurowych, gier edukacyjnych, wyposażenia do świetlic 24 740,64 zł. 

• Opłaty za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki dla uczniów 2 000,00 zł. 

• Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 630,00 zł 

• Wynagrodzenia członków komisji 15 458,00 zł.  

• Obsługa transportowa 530,82 zł. 

• Obsługa punktu konsultacyjnego 7 200,00 zł. 

• Opłata za sporządzenie opinii biegłych 2 940,00 zł. 

• Opłaty za złożenie wniosków do sądu o zastosowanie leczenia  odwykowego 6 906,00 zł. 

• Składki na ubezpieczenie społeczne  67,75 zł . 

•  Zwrot kosztów dojazdu osoby skierowanej na terapię 162,00 zł . 

• Warsztaty profilaktyczne „DEBATA” 10 950,00 ZŁ. 

• Udział w kampanii „przeciw pijanym kierowcom” 1 476,00 zł, w ramach akcji zakupiono witacze z hasłami 
propagującymi trzeźwość za kierownicą 25 338,00 zł. 

•  Zakup filmów profilaktycznych  4 889,00 zł. 

• Warsztaty profilaktyczne dla uczniów 3 200.00 zł 

• Zakup ulotek profilaktycznych „ Dopalacze-powiedz  STOP, FAS, FASD 2 447,00zł  

• Zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla osób które pracują w ramach gminnego programu 37 
739,24 zł. 

• Zakup książek pt. „Czym jest koronawirus?” 2 398,50 zł. 

• Zakup gadżetów profilaktycznych 4 500,00zł. 

• Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych 1 440,00 zł. 
 

W ramach swojej działalności GKRPA wydatkowała kwotę : 

• przeciwdziałanie alkoholizmowi  plan 156 324,00 zł, wykonanie 145 774,05zł, 

• przeciwdziałanie narkomanii plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 765,00 zł.   
  

Źródłem finansowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość wpływów  
w 2020r. to kwota 141 270,64 zł.  Zgodnie z planem GKRPA dysponowała budżetem w kwocie 169 324,00 zł. 
 
Gminna Komisja Alkoholowa współpracuję z: 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie. 

• Posterunkiem Policji w Potęgowie. 

• Zespołem Interdyscyplinarnym. 
 

6.9  PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

Roczny Program współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla dobra i 
rozwoju społeczności lokalnej i stanowi element polityki społeczno- finansowej Gminy. Celem głównym 
programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Potęgowo, wzrost aktywności społeczności lokalnej, 
budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 
Uchwałą Rady Gminy Potęgowo nr XVI/140/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 listopada 2019r.  w sprawie 
uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Potęgowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi 
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok przyjęto następujące zadania jako 
priorytetowe: 
 

W roku 2020 przyjmuje się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:   
1. Zadania z zakresu kultury fizycznej: 
a)  Propagowanie wśród mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, 
b)  Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
c)  Organizacja i wspieranie organizowanych otwartych  imprez sportowych i rekreacyjnych, 
2. Zadania z zakresu oświaty i wychowania:  
a) Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
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b) Działalność wychowawczo-edukacyjna, 
c) Wspieranie procesów edukacyjnych, 

3.Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego 

a)  Organizacja otwartych imprez kulturalnych w tym Dni Gminy Potęgowo 

b)  Działania promujące Gminę Potęgowo, 

c)   Edukację kulturalną i historyczną,  

4. Zadania z zakresu integracji społecznej: 

a)   Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem Gminy Potęgowo, 
b)   Działania wspierające aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, 
c)   Organizacja wycieczek integracyjnych i krajoznawczych dla dzieci z Gminy Potęgowo, 
d)   Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
5. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  
a)  Edukacja ekologiczna, 
b) Organizacja przedsięwzięć w zakresie promocji i ochrony środowiska, 
6. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 
a) Prowadzenie działalności wychowawczej, krajoznawczej i popularyzacja w zakresie turystyki i  
krajoznawstwa. 
 b)Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych, rajdów dla mieszkańców Gminy Potęgowo. 
 c) Organizacja konkursów, turniejów na temat wiedzy krajoznawczo-turystycznej. 
 7. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 a) Prowadzenie Banku Żywności w Gminie Potęgowo.  
 8. Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. 
 9. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15   
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493.) 
a) wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji i zdrowia, 
b) powierzenie lub wspieranie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej,  
c) wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

W ramach uchwalonego programu na rok 2020 Gmina Potęgowo zaplanowała przeznaczyć środki finansowe w 
wysokości 170 000,00 zł, natomiast wykonanie budżetu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
wyniosło 72 944,96 zł. (część organizacji pozarządowych nie zrealizowała swoich zadań ze względu na panującą 
pandemię). W 2020 r. ze środków finansowych Gminy Potęgowo na wykonanie zadań publicznych skorzystało  
6 organizacji pozarządowych składając swoje oferty w ogłoszonym konkursie i realizując podpisane umowy.   
 

7 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  

7.1  OPIS INWESTYCJI GMINY POTĘGOWO ROZPOCZĘTYCH, ZAKOŃCZONYCH  I  

KONTYNUOWANYCH W 2020 R. 

         
1. Budowa  ujęć wody na terenie gminy Potęgowo (dokumentacja projektowa) 

W ramach inwestycji przyjęto do realizacji dwie lokalizacje: 
Runowo - projekt obejmuje wykonanie 2 studni o wydajności gwarantującej uzyskanie wydajności po 50m3/h z 
każdego otworu;  projekt likwidacji istniejącego ujęcia. 
Karżnica – projekt obejmuje wykonanie 2 nowych studni ujmujących głębszą warstwę wodonośną o 
korzystniejszych parametrach jakościowych wody; projekt likwidacji 2 istniejących studni. W trakcie realizacji 
nastąpiła konieczność zmiany terminu wykonania inwestycji. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia i 
przeniesienia części prac do realizacji w roku 2021r. wynika z przedłużających się postępowań 
administracyjnych spowodowanych panującą pandemią ograniczającą terminowe wydawanie decyzji. Brak tych 
decyzji wstrzymuje dalsze postępowania i wydłuża termin realizacji zamówienia. Planowany termin zakończenia 
inwestycji 2021 roku.  Wartość: 55.350,00 zł. 
 
2. Budowa przedszkola i żłobka w Potęgowie   

Realizacja zadania dotyczy budowy nowego obiektu przedszkola i żłobka w celu zabezpieczenia potrzeb 
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mieszkańców w tym zakresie. Obecny obiekt przedszkola nie spełnia podstawowych standardów wymaganych 
dla obiektów wychowania przedszkolnego w zakresie sanitarnym jak też zabezpieczenia pożarowego i 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach inwestycji w pierwszym etapie 
wykonano dokumentację tj. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU). W trakcie rozpatrywania jest przetarg na 
wykonanie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja PFU określiła zakres i szacowane koszty 
inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji 2021 roku. Wartość: 9.963,00 zł. 
 
3. Budowa sieci wodociągowej w Potęgowie „ Za torami”  

W roku 2020 zaprojektowano i wybudowano sieć wodociągową w północnej części miejscowości Potęgowo 
tzw. „Za torami”. Powstała sieć wodociągowa o długości 709,75 mb wraz z przyłączami do granicy działek o 
długości 51,400 m oraz montaż 6 hydrantów naziemnych. Inwestycja zrealizowana i zakończona  w grudniu 
2020r. Wartość: 122.657,74 zł. 
 
4. Budowa sieci wodociągowej w Łupawie 

Zadanie inwestycyjne związane jest z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łupawa. Zadanie polega 
na budowie odcinka sieci w okolicy szkoły w kierunku przedszkola. W marcu 2020 w pierwszym etapie została 
wykonana dokumentacja tj. projekt budowlany, który określił zakres i koszty inwestycji. Następnie wykonano 
sieć wodociągową o długości 445 mb, przyłącza o długości 22,6 mb oraz zamontowano 4 hydranty. Inwestycja 
zrealizowana w grudniu 2020r.   Wartość: 73.975,99 zł.  
 
5. Termomodernizacja budynku SP Łupawa (projekt) 

Zadanie inwestycyjne związane jest z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów na 
„Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021.  Szkoła Podstawowa w Łupawie składa się z 
kilku obiektów wybudowanych w latach – główny budynek w 1969 roku i rozbudowa kolejnych budynków i Sali 
gimnastycznej w roku 1988. Stan techniczny budynków wymaga gruntownej modernizacji. W ramach inwestycji  
wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji i niezbędnych robót budowlanych w 
budynku. Po wykonaniu dokumentacji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji, natomiast 
wykonanie inwestycji nastąpi w terminie późniejszym.  Wartość: 96.924,00 zł.  
 
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki  

Inwestycja powiatowa, w której Gmina uczestniczyła w zabezpieczeniu środków na realizację zadania na 
podstawie zawartej umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim nr RPI. 042.121.2020.III z dnia 18.06.2020r. 
Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 258.469 zł. 
Inwestycja realizowana w 2020 roku.  Wartość: 258.469,00 zł. 
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7. Przebudowa części SP w Potęgowie z przeznaczeniem na oddział przedszkolny (dokumentacja projektowa) 
Wykonano dokumentację projektową związaną z przebudową części SP w Potęgowie  
z przeznaczeniem na oddział przedszkolny. Zakres inwestycji dotyczył przebudowy Szkoły Podstawowej w 
Potęgowie w części obiektu i wydzielenia pomieszczeń niezbędnych do utworzenia Oddziału Przedszkolnego. 
Wykonanie inwestycji nastąpi w terminie późniejszym. Wartość: 41.943,00 zł. 
 
8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Żychlinie (dokumentacja projektowa) 

W 2020 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w 
Żychlinie”. W ramach inwestycji zostanie rozbudowana istniejąca sieć wodociągowa w części miejscowości 
Żychlin. Planowany termin zakończenia inwestycji 2021 roku.  Wartość: 9.840,00 zł. 
 
9. Modernizacja elewacji w przedszkolu w Łupawie 

W 2020 roku wykonano elewację budynku nr 34 Łupawa tj. ocieplenie z płyt styropianowych, malowanie 
elewacji farbą sylikonową, malowanie podbitki drewnianej, skucie schodów zewnętrznych, naprawa podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradą oraz oświetlenie zewnętrzne. Inwestycja zrealizowana w grudniu 
2020. Wartość: 65.185,75 zł. 

 
 
10. Budowa przyłącza ciepłowniczego do OSP Potęgowo. 

W 2020 roku wykonano dokumentację projektową zadania pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do OSP 
Potęgowo. Zakres inwestycji dotyczył budowy przyłącza ciepłowniczego oraz węzła ciepłowniczego w budynku 
OSP Potęgowo. Projektowane przyłącze ciepłownicze włączone zostanie do istniejącej sieci cieplnej znajdującej 
się na dz. nr 61/2. Planowany termin zakończenia inwestycji 2021 roku. Wartość: 7.318,50 zł. 
 
11. Montaż pompy ciepła – OSP Łupawa  

Inwestycja związana jest z montażem pompy ciepła w budynku OSP Łupawa. W ramach inwestycji 
zlikwidowano starą instalację centralnego ogrzewania wraz z piecami na węgiel i zamontowano nowe źródło 
ciepła, tj. pompę ciepła powietrze – woda, która zasila w ciepło cały obiekt tj. pomieszczenia OSP i świetlicy. 
Inwestycja zakończona i rozliczona w I półroczu 2020r.  Wartość: 49.999,50 zł. 
 
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I; II – Łupawa (zadanie wieloletnie). 
Inwestycja zakończona i rozliczona w I półroczu 2020r. Zakres zadania  obejmował wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej o długości  – 5.234 m; 25 przyłączy i 2 pompownie ścieków. W ramach inwestycji skanalizowano 
miejscowość Grąbkowo Kolonia II (pod Dąbrównem) i Grąbkowo Kolonia I (pod Łupawą) wraz z podłączeniem 
do sieci w miejscowości Łupawa. Planowana inwestycja przyczyni się do zasilenia niedociążonej oczyszczalni 
ścieków w Łupawie. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  - pożyczka w części umarzalna.  Wartość: 312.922,65 zł. 
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13. Budowa sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo (zadanie wieloletnie). 
Celem zadania inwestycyjnego jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie zwiększenia dostępu dla 
nowych odbiorców ciepła, zmiana źródła ciepła oraz poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej sieci 
ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo.  W 2016r. wykonano I Etap inwestycji tj. odcinek ciepłociągu od 
budynku Darżyńska 6 do kotłowni, natomiast w 2018 r wykonano część inwestycji podłączenie do biogazowni 
Darżyno. W roku 2019  rozpoczęto realizację II Etapu inwestycji: budowa sieci instalacji ciepłowniczej w 
miejscowości Potęgowo o długości 2.460 m wraz z węzłami cieplnymi w budynkach spółdzielni mieszkaniowych 
i obiektach gminnych tj.: Przedszkole; GOK; GOPS i Urząd Gminy Potęgowo. Inwestycja zakończona w czerwcu 
2020 roku. Wartość: 1.656.956,00 zł. 
 

 
 
14. Akademia Przedszkolaka–Adaptacja części obiektu świetlicy szkolnej na powiększenie Oddziału 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łupawie oraz  plac zabaw w Łupawie i przy SP w Skórowie 
Planowana realizacja zadania dotyczy: realizowanego projektu „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.  W lipcu 2020 rozpoczęła się 
realizacja powyższego zadania. Prace jakie zostały zrealizowane to adaptacja części obiektu świetlicy szkolnej na 
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powiększenie Oddziału Przedszkolnego w Łupawie jak również placu zabaw dla dzieci przy Oddziale 
Przedszkolnym w Łupawie. Ponadto wybudowano plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym przy Szkole 
Podstawowej w Skórowie. Inwestycja zrealizowana w grudniu 2020r. Wartość: 536.237,93 zł.  
 
15. Przebudowa  drogi gminnej nr 121025 Łupawa – Dąbrówno II Etap (zadanie wieloletnie).  
W 2016r. wykonano dokumentację projektową na całe zadanie - przebudowę drogi o długości 3.369 mb. W 
roku 2019 wykonano I etap drogi o długości ok. 760 mb.  W roku 2020 zrealizowano II etap inwestycji droga o 
długości 576 mb (odcinek drogi na podbudowie z brukowca). Gmina na realizację inwestycji uzyskała 
dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego. Inwestycja została zrealizowana i zakończona 
w 2020r. Wartość: 200.358,60 zł. 

 
 
16. Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka do drogi powiatowej nr 1179 G 
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej Nr 6 w Darżynie poprzez ulice Szeroką w 
Potęgowie do drogi powiatowej (most skrzyżowanie z ulicą Głuszyńską). W I półroczu 2020 roku zakończono I 
etap inwestycji, który  dotyczył budowy odcinka drogi od drogi powiatowej Nr 1179G do – ulica Szeroka wraz ze 
skrzyżowaniem (ulica Szeroka - ul. Darżyńska przy Szkole Podstawowej w Potęgowie). Zakres wykonanych robót 
I ETAP  obejmował budowę drogi o długość 649,63 mb i szerokości 5,5 m wraz z chodnikiem i ścieżką pieszo-
rowerową oraz oświetleniem. Ponadto w ramach inwestycji wykonano przebudowę sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. II Etap dotyczy: pozostałej części inwestycji (od szkoły do drogi krajowej Nr 
6). II Etap inwestycji planowany do zakończenia w kolejnych latach Wartość: 2. 679.165,45 zł. 
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17. Pomorskie szlaki Kajakowe – Szlak Wodny Rzeki Łupawa (zadanie wieloletnie).  
W roku 2018 wykonano dokumentację projektową PFU i aplikowano o dofinansowanie ze środków UE. W 2020 
roku wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego  przeznaczonego do realizacji w systemie „Zaprojektuj 
wybuduj” wg „Koncepcji oznakowania Pomorskich Szlaków Kajakowych” – umowa z lipca 2020 roku. 
Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w 2020 roku, a zakończenie w 2021 roku. Wartość: 0,00 zł. 
 

7.2  PLANY INWESTYCYJNE 

 
1. Modernizacja przepompowni ścieków w Potęgowie wraz z budową kanalizacji tłocznej 
Zakresem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacji 
sanitarnej o długości ok. 1.400 mb. Projektowane włączenie do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej przy drodze 
powiatowej w miejscowości Nowe Skórowo, która tłoczy ścieki do oczyszczalni w Potęgowie.  
 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie.  
Zakresem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4.300 mb. 
Planowany zakres inwestycji dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami 
do granicy działek. 
 
3. Przebudowa drogi gminnej w Skórowie wraz z modernizacją wodociągu.  
Zakresem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Skórowie o długości ok. 
750 mb. Planowany przebieg drogi w Skórowie od drogi powiatowej nr 1187G wzdłuż drogi gminnej dz. nr 79 
następnie część działki nr 58 do skrzyżowania z dz. nr 50 obręb ewidencyjny Skórowo Stare. Planowane jest 
wykonanie drogi twardej o nawierzchni asfaltowej. 
 

 
 

4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi ul. Darżyńska w Potęgowie.   
Zakresem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 325 mb i średnicy 110 mm wraz z 2 
hydrantami p.poż., od miejsca włączenia w okolicy skrzyżowania ul. Szerokiej i ul. Darżyńskiej. Planowany 
zakres rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości ok. 305 mb i średnicy 200 mm. 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej.  

 
5. Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi Łupawa – Dąbrówno.  
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Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej planowanej 
wzdłuż drogi Łupawa-Dąbrówno odcinek od skrzyżowania przy nowo zabudowanych działkach do drogi 
powiatowej w Łupawie w kierunku rzeki Łupawa. Projektowany zakres kanalizacji deszczowej to ok. 650 mb. 

 
6. Przebudowa drogi gminnej w Żochowie 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości 
Żochowo o długości ok. 1020 mb. Planowany przebieg projektowanej drogi od skrzyżowania z drogą krajową S6 
do skrzyżowania z drogą gminną działka nr 59, obręb ewidencyjny Żochowo. 

 
7. Odwodnienie drogi gminnej w Łupawie – dz. nr 249 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi wraz z 
odwodnieniem drogi gminnej w Łupawie działka numer 249, obręb ewidencyjny Łupawa. Budowa odwodnienia 
planowana jest na odcinku o długości ok. 134 mb.  

 
8. Budowa chodnika w Rzechcinie 
Zakresem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Rzechcino, 
odcinek drogi publicznej nr 121032G Rzechcino - Nieckowo o długości ok. 500 mb.  

 
9. Budowa chodnika w Rębowie 
Zakresem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z budową chodnika w o 
długości ok.  668 mb. Planowany przebieg przebudowy drogi publicznej Nr 121002G, od drogi Krajowej nr 6 do 
miejscowości Rębowo.  

 
10. Modernizacja drogi w Wieliszewie. 
Zakresem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej  
w Wieliszewie o długości ok. 250 mb. Planowany przebieg przebudowy drogi w Wieliszewie od drogi 
powiatowej nr 1184G wzdłuż drogi gminnej działka nr 169 obręb ewidencyjny Wieliszewo. Planowane jest 
wykonanie drogi twardej o nawierzchni asfaltowej.  
 

8 BEZPIECZEŃSTWO  

System bezpieczeństwa publicznego w Gminie Potęgowo tworzą organy i instytucje zarówno państwowe – 
Posterunek Policji, jak i samorządowe – Ochotnicze Straże Pożarne w Potęgowie i Łupawie a także Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego, które ze sobą współdziałają i współpracują. Na terenie Gminy ma swoją 
siedzibę również Podstacja Pogotowia Ratunkowego. Stosowanie do art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca o 
samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb, w tym porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.  

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa realizowana jest przez Ochotnicze Straże Pożarne. Celem 
statutowym Ochotniczych Straży Pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
pożarom i innym zagrożeniom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i przy likwidacji innych 
miejscowych zagrożeń, informowanie mieszkańców o zagrożeniach pożarowych oraz o sposobach ochrony 
przed nimi, rozwijanie i propagowanie wśród swoich członków kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie 
działalności kulturalnooświatowej i rozrywkowej. 

W skład Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potęgowo wchodzą dwie jednostki tj.: OSP w 
Potęgowie i OSP w Łupawie. Wymienione jednostki wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Przynależność do tego systemu świadczy o wysokim stopniu wyszkolenia oraz przygotowania do 
akcji ratowniczych. 

Liczba członków OSP z terenu gminy Potęgowo: 

1) członkowie OSP zwyczajni – 93 w tym: 83 mężczyzn, 10 kobiet; 

a) w wieku 18-65 lat – 92 w tym: 82 mężczyzn, 10 kobiet; 

b) w wieku ponad 65 lat – 1 w tym: 1 mężczyzna, 0 kobiet; 
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c) członkowie mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 49 w tym: 44 
mężczyzn, 5 kobiet; 

2) członkowie OSP honorowi – 9 w tym: 9 mężczyzn, 0 kobiet; 

Na terenie Gminy Potęgowo działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

Liczba członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: 

• OSP Potęgowo – 20 w tym: 10 chłopców i 10 dziewcząt 

• OSP Łupawa – 15 w tym: 7 chłopców i 8 dziewcząt 

Na wyposażeniu jednostek OSP z terenu gminy Potęgowo znajduje się 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w 
tym: 1 samochód lekki, 1 samochód średni oraz 3 samochody ciężkie. 

W roku 2020 strażacy uczestniczyli w 172 wyjazdach do zdarzeń: 

JEDNOSTKA 
OSP 

POŻAR MIEJSCOWE 
ZAGROŻENIE 

ALARM 
FAŁSZYWY 

WYJAZD 
GOSPODARCZY 

RAZEM 

POTĘGOWO 37 60 4 5 106 

ŁUPAWA 21 41 1 3 66 

RAZEM  58 101 5 8 172 

 

Największe zdarzenia w których brały udział jednostki OSP z naszej Gminy dotyczyły:  

• pożaru gorzelni w Podolu Wielkim; 

• pomocy w likwidacji skutków ulewy w wyniku której zalana została szkoła w Potęgowie, budynki 
mieszkalne i firmy; 

• udziału w działaniach dot. zagrożenia epidemiologicznego COVID-19; 

• udziału w zdarzeniach drogowych na drodze krajowej nr 6.  

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ochrony ppoż. i przeciwpowodziowej strażacy   z OSP 
wspierani są w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. W 2020r. na rzecz jednostek OSP Gminy 
Potęgowo pozyskano dotacje z:  

• Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 19.000, 00 zł; 

• Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 262.000,00 zł; 

• NFOŚiGW/WFOŚiGW w kwocie 108.000,00 zł; 

• Firm ubezpieczeniowych w kwocie 180.000,00 zł; 

• Urzędu Gminy Potęgowo oraz sołectw gminy Potęgowo w kwocie 501.010,00 zł. 

Uzyskano również darowizny w kwocie 50.000,00 zł. W 2020 roku budżet jednostek OSP Gminy Potęgowo 
wyniósł kwotę 169.151,30 zł. Środki powyższe zostały przeznaczane głównie na zakup i wyposażenie 
samochodu ratowniczo-gaśniczego marki „Scania” dla OSP Łupawa a ponadto na montaż pompy ciepła w 
remizie OSP Łupawa oraz realizację zadań statutowych.   

Na terenie Gminy Potęgowo za bezpieczeństwo i porządek publiczny odpowiada Posterunek Policji w 
Potęgowie, w którym jest zatrudnionych pięciu funkcjonariuszy. Policjanci mają do dyspozycji jeden radiowóz. 
Do obowiązków funkcjonariuszy należy: realizowanie zadań służby prewencyjnej, rozpoznawanie zagrożeń 
przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu 
ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, realizowanie zadań administracyjno-porządkowych, a także 
współdziałanie z samorządem terytorialnym. Teren Gminy podzielony jest na 2 rejony przypisane do 
odpowiedniego dzielnicowego.  

W roku 2020: 

• wypełniono 11 formularze „Niebieska Karta” ; 
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• ujawniono 572 wykroczeń z czego zakończono: 88 mandatem (w tym 12 dotyczyło naruszenia ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości), 369 pouczeniem, 57 wniosków skierowano do sądu;  

• przeprowadzono 752 interwencji w tym: 696 w miejscach publicznych, 53 interwencje domowe; 

• wszczęto 99 postępowań przygotowawczych w tym: 21 dotyczyło nie alimentacji, 4 znęcania się nad osobą 
najbliższą, 14 nietrzeźwych kierujących i 1 posiadania narkotyków). 

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu 

ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem nalotu z powietrza oraz 

skażeniem promieniotwórczym i  chemicznym, a  także o  klęskach żywiołowych i zagrożeniu 

środowiska,  w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i  odwoływania alarmów 

wykorzystuje się syreny alarmowe.  

Sprawy wojskowe we współpracy z Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w 

Słupsku przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. W 2020  r. wezwano do stawiennictwa do kwalifikacji 

wojskowej 53 osoby z terenu Gminy Potęgowo. 

Wyznaczone podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne uczestniczą w realizacji zadań obronnych poprzez 

zobowiązanie ich do wykonywania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. Nakładanie świadczeń i 

wystawianie wezwań do ich wykonywania należy do zadań Wójta Gminy Potęgowo. 

9 KULTURA 

9.1  OMÓWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2020  R.  W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI 

KULTURALNEJ PRZEZ GOK I GBP W POTĘGOWIE  

9.1.1  DZIAŁALNOŚĆ GOK  

Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem dla działalności kulturalnej, szczególnie dla małych ośrodków kultury, które 
do marca 2020r. radziły sobie doskonale mając bezpośredni kontakt z widzem, kibicem, artystą, publicznością. 
Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie również przeżył w sposób bardzo bolesny zmiany, które zaistniały przez 
COVID-19. W 2020r. (do 13 marca 2020r. do dnia zawieszenia działalności kulturalnej z powodu COVID 19) w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbywały się następujące zajęcia z instruktorami: muzyczne, 
umuzykalniające, wokalne, nauki gry na instrumentach, zajęcia taneczne, zajęcia baletowe, fitness, kreatywne 
zajęcia plastyczne, warsztaty ceramiczne, animacje, itp.  

Wychodząc ku potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców organizowaliśmy: spotkania okolicznościowe, 
zabawy taneczne, koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz wiele innych 
przedsięwzięć kulturalnych. W ramach współpracy z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami w GOK-u 
odbywały się szkolenia, zajęcia edukacyjne, kursy, warsztaty, spotkania integracyjne. Gminny Ośrodek Kultury w 
Potęgowie organizował liczne zajęcia edukacyjno-kulturalne z wykwalifikowanymi instruktorami, podczas których 
dzieci, młodzież i dorośli mogli bezpłatnie uczyć się gry na: perkusji, gitarze elektrycznej, basowej, klasycznej, 
keyboardzie, oprócz tego uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach tanecznych, wokalnych, wokalno-
instrumentalnych oraz instrumentalnych. Pod bacznym okiem instruktorów przy GOK działały zespoły wokalne i 
wokalno-instrumentalne: „Wiśta Wio”, „Retro Band”, „Mleczaki”. Uczestnicy naszych zajęć to wielokrotni 
laureaci wielu konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Gminny Ośrodek Kultury przez kilka lat organizował Puchar Polski Nordic Walking. W 2020r. nie mogliśmy 
zorganizować zawodów w związku z tym po pozyskaniu funduszy od sponsorów zostały zorganizowane 
cotygodniowe bezpłatne treningi Nordic Walking z wykwalifikowanym trenerem dla mieszkańców gminy 
Potęgowo. Fundusze przeznaczone przez sponsora zapewnią bezpłatne treningi do końca czerwca 2021r.   

W salach GOK spotykali się członkowie Klubu Seniora, scholii parafialnej, „Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży”, odbywały się w nich również zajęcia z instruktorami, warsztaty, spotkania z psychologiem, doradcą 
zawodowym. Nasza świetlica funkcjonowała przez cały tydzień w godzinach popołudniowych i organizowane były 
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w niej: animacje dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, decoupage, kreatywne zabawy ruchowe, warsztaty 
kulinarne, warsztaty krawieckie, itp. dla mieszkańców gminy Potęgowo. Podczas zajęć popołudniowych dla 
dorosłych była możliwość zostawienia dzieci pod opieką pracownika w świetlicy GOK. Zawsze staraliśmy się, aby 
czas oczekiwania na mamę, która jest np. na zajęciach fitness dzieci spędziły w aktywny sposób przede 
wszystkim, żeby miały dobrą zabawę.  

W 2020r. z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
czasie Covid-19 organizowaliśmy w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury komisje oraz sesje Rady 
Gminy Potęgowo. Staraliśmy się, aby były to spotkania z zachowaniem bezpiecznego dystansu, odpowiednią 
dezynfekcją sali oraz z profesjonalnym nagłośnieniem. W sali widowiskowej GOK zorganizowaliśmy szkolenia 
komisji wyborczych w tym roku była to wyjątkowo liczna grupa osób. Następnie przygotowywaliśmy lokale 
wyborcze w dwóch świetlicach wiejskich z zachowaniem wszelkich rygorów: bezpieczeństwa, przepisów BHP, 
czystości.  

Udało nam się przygotować i złożyć wniosek do Fundacji Banku Gospodarki Krajowej z cyklu „Na dobry 
początek” XII edycja 2020 pt. „Akademia Malucha”, dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy na 2021r.  

 Od 8 czerwca do 7 listopada działalność Domów Kultury została częściowo wznowiona z zachowaniem rygorów 
nałożonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Po przygotowaniu odpowiednich procedur, regulaminów, 
zarządzeń wznowiliśmy działalność naszego ośrodka z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników, 
uczestników i interesantów. Wynajmowaliśmy pomieszczenia w GOK i świetlice wiejskie na szkolenia, 
spotkania, imprezy okolicznościowe. Nadal nie odbywały się zajęcia stałe edukacyjno-kulturalne z 
instruktorami, imprezy plenerowe, festyny itp. wydarzenia skupiające większą ilość uczestników. Bardzo 
ubolewaliśmy nad tym, że straciliśmy cały rok zajęć edukacyjnych, dzieci, młodzieży, dorosłych. Wszyscy 
uczestnicy tych zajęć zawsze z ogromną ochotą występowali podczas imprez organizowanych w gminie, 
powiecie, podczas wyjazdów na liczne konkursy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Ponadto 
często były to wyjazdy na występy gościnne do np. szkół specjalnych, zaprzyjaźnionych ośrodków kultury, do 
świetlic wiejskich promując w ten sposób zasoby kulturalne Gminy Potęgowo. Mamy nadzieję, że uda nam się 
szybko odbudować wszystko to co utraciliśmy.  

Z dniem 7 listopada nasza działalność została całkowicie przeniesiona do sieci. Niemniej poza pracą online która 
trwała przez cały czas nieprzerwanie, po zebraniu funduszy od sponsorów udało nam się zorganizować około 
200 paczek dla Seniorów 80+ z naszej gminy. Po zakupieniu artykułów spożywczych i wcześniejszym 
przygotowaniem gadżetów pamiątkowych w formie etui na okulary zapakowaliśmy paczki i w ciągu tygodnia 
rozwieźliśmy je na terenie gminy docierając do każdego Seniora. Była to bardzo potrzebna akcja, szczególnie w 
tak trudnym dla osób starszych okresie odosobnienia, spotkała się z ogromną aprobatą Seniorów ich rodzin i 
opiekunów.   
 

           
                                                                            Paczki dla seniorów 
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Organizacja pracy 

W 2020r działalność kulturalno-edukacyjna przedstawiała się następująco: sekcje: wokalna, wokalno-
instrumentalna, instrumentalna, soliści, zespoły wokalne, zespoły instrumentalne, zespoły instrumentalno-
wokalne, 2 sekcje baletowe, 1 sekcja hip-hop, fitness. Grupy: Klub Seniora w Potęgowie, Stowarzyszenie „Wiśta 
Wio i Przyjaciele”, Fundacja Inicjatywa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżowe, schola parafialna „Totus Tuus”. W 
2020r. odbywały się zajęcia edukacyjne polegające na nauce gry na instrumentach, zajęcia artystyczne i 
umuzykalniające, nauka języków obcych, kursy komputerowe, tematyczne warsztaty, szkolenia, kursy itp. 

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie nadzoruje druk „Głosu Potęgowa”, nakład jednego numeru to 1000 sztuk, 
częstotliwość uzależniona jest od możliwości finansowych GOK na dany rok budżetowy. Osoby uzależnione oraz 
współuzależnione od alkoholu, nękane przemocą w trudnej sytuacji rodzinnej mogły przychodzić do GOK na 
spotkania z psychologiem do dnia zawieszenia działalności z powodu wirusa.                                                                                                                                       

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie w 2020r. współorganizował zbiórkę podczas XXVIII Finału WOŚP w 
Potęgowie z rekordowym wynikiem 52.005,90 zł. Jak w latach poprzednich była to impreza bardzo widowiskowa z 
licznymi występami, stoiskami, licytacjami, pokazami. Sztab Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie grał z Wielką 
Orkiestrą po raz 17, na terenie gminy Potęgowo kwestowało 45 wolontariuszy.                                             

Zajęcia w czasie ferii odbywały się jak w latach poprzednich, dzięki temu mogliśmy zorganizować dla dzieci i 
młodzieży spotkania z animatorami, gry i zabawy sportowe, wyjazdy do kina na basen, warsztaty rękodzieła a także 
zajęcia plastyczne. Wakacje niestety nie były tak radosne dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy jak w latach 
poprzednich. Staraliśmy się jednak, aby w wakacje zagościł uśmiech na ustach dzieci i w bardzo bezpieczny sposób 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa przygotowaliśmy program wakacyjny na miarę naszych 
możliwości. Zorganizowaliśmy: warsztaty edukacyjne, gry, zabawy, koordynowaliśmy wyjazdy na pięciodniowe 
bezpłatne półkolonie dla 2 grup 15 osobowych z projektu wspólnie napisanego przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Potęgowie z Firmą Smak Przygody z Grąbkowa. Koordynowaliśmy wyjazdy na bezpłatne półkolonie z funduszu GK 
d.s. RPA  do Grąbkowa.   

 
                                                                                                                Wakacje 2020 

Zajęcia online.  
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Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Potęgowo nr 42/2020 z dnia 11 

marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa Covid-19 wśród mieszkańców Gminy 

Potęgowo musiał odwołać wszelkie imprezy wydarzenia organizowane przez ośrodek, Centrum Promocji 

Produktu Lokalnego w Karżnicy oraz świetlice wiejskie. Ponadto zgodnie z tym samym zarządzeniem 

wstrzymano wynajem pomieszczeń w GOK oraz w świetlicach wiejskich. Działalność nasza na co dzień to przede 

wszystkim zajęcia edukacyjno-kulturalne z instruktorami, czyli i ta forma pracy została zawieszona, musieliśmy 

ograniczyć się do pracy online w mediach społecznościowych. Jest to bardzo trudna praca dla nas, gdyż przez 

wszystkie lata działalności GOK w Potęgowie ceniliśmy sobie bezpośredni kontakt z odbiorcami naszych 

przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych. I tak od 16 marca do 8 czerwca działaliśmy tylko w sieci internetowej, 

udało nam się dotrzeć do ogromnej rzeszy odbiorców, Niestety praca po 8 czerwca nie wróciła całkowicie do 

zasad sprzed pandemii i nadal musieliśmy pracować zarówno online jak i w bardzo ograniczony sposób 

mogliśmy docierać do mieszkańców gminy.  Praca online polegała na umieszczaniu informacji dotyczących:     

• bezpieczeństwa i przestrzegania procedur,               

•  aktualnych wydarzeń nawiązujących do kalendarza świąt,  

•  warsztatów kulinarnych, rękodzielniczych, 

• konkursów z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, wakacji, itp. świąt i wydarzeń 

okolicznościowych,   

• ciekawostek ogrodniczych, 

• zdrowia i urody, 

• ludzi działających w swojej dziedzinie z pasją,  

• wydarzeń kulturalnych bieżących oraz sprzed lat, 

• promocji atrakcji turystycznych w naszej gminie,  

• wynajmu świetlic wiejskich i GOK w Potęgowie, 

• aktualnych wydarzeń, 

• uroczystości religijnych, 

• ciekawych miejsc, 

• promocji przedsiębiorców zajmujących się turystyką, rekreacją, sportem, wypoczynkiem w naszej gminie 

• ogłaszaliśmy konkursy w formie online oraz poprzez media społecznościowe prace były dostarczane do 

GOK.  

Wszystkie informacje umieszczane przez nasz ośrodek na stronach internetowych były rzetelnie przygotowane 

przez naszych pracowników. Aby nagrać warsztaty przygotowywaliśmy w GOK przepisy, zaopatrywaliśmy się w 

produkty i z pomocą dzieci nagrywaliśmy filmy warsztatowe, które umieszczaliśmy na stronach internetowych. 

Niektóre filmy z tematu atrakcje turystyczne czy ludzie z pasją również nagrywaliśmy samodzielnie docierając 

do miejsc i ludzi. Wszystkie informacje dotyczące zdrowia i urody zaczerpnięte były ze sprawdzonych przez nas 

przepisów. Zanim umieściliśmy informacje na temat ziół, kwiatów, soków, syropów, nalewek, wszelkich 

przetworów które mogą w jakiś sposób wpływać na zdrowie i urodę sami wcześniej je przygotowywaliśmy w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie.   

Na podstawie odpowiednich procedur wprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie praca trwała 

przez cały czas, nie narażając pracowników ani interesantów. W czasie, gdy nie mogliśmy mieć bezpośredniego 

kontaktu z mieszkańcami gminy jak i później do końca roku staraliśmy się wykonywać prace, które według nas 

były już potrzebne w zachowaniu czystości, estetyki, chcieliśmy też poprawić funkcjonalność pomieszczeń w 

budynku GOK. Wykonaliśmy następujące prace: pomalowaliśmy hol, toalety i szatnię w wejściu do sali 

widowiskowej, następnie pomalowaliśmy hol i klatkę schodową w wejściu do biur. Pokoje gościnne również 

wymagały remontu w związku z tym zostały pomalowane jak i przyległe do nich łazienki. W Sali widowiskowej 

zamontowaliśmy 4 profesjonalne klimatyzatory, które mają za zadanie chłodzenia jak i ogrzewania sali.  Na 

bieżąco dbaliśmy o porządek wokół Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie, koszenie trawy, zamiatanie 

terenu, sadzenie kwiatów, naprawa urządzeń na placu zabaw. Brama wjazdowa na teren Gminnego Centrum 

Kultury w Potęgowie wraz z furtką zostały umyte zakonserwowane a następnie pomalowane. Staramy się aby 
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budynek Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie, plac należący do GOK były czyste, zadbane, estetyczne i 

świeciły przykładem dobrego gospodarza.       

9.1.2  ŚWIETLICE GOK  

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie w 2020r. nadzorował 10 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących 
miejscowościach: Rzechcino, Żochowo, Czerwieniec, Głuszynko, Malczkowo, Grąbkowo, Dąbrówno, Nowa 
Dąbrowa, Wieliszewo, Potęgowo oraz Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy. Gminny Ośrodek Kultury 
finansował utrzymanie w/w obiektów. Ponosił koszty związane z: zatrudnieniem, opłatą za energię elektryczną, 
ubezpieczeniem świetlic, opłatą za wodę i ścieki, wywozem nieczystości, zakupem opału, zakupem materiałów 
plastycznych i środków czystości, ponadto wykonywane były drobne remonty i naprawy wynikające z całorocznego 
użytkowania obiektów.  

W świetlicach wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie podczas codziennych zajęć realizowany był 
program cotygodniowych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbywały się warsztaty: plastyczne, artystyczne, 
muzyczne, zajęcia: sportowe, kulinarne, językowe, itp. Ponadto organizowane były w świetlicach spotkania 
okolicznościowe, zabawy taneczne, kursy, wystawy, wieczorki, ogniska, itp., osoby dorosłe mogły korzystać z 
darmowych kursów komputerowych i językowych. W pierwszym półroczu 2020r. GOK zorganizował w 3 świetlicach 
wiejskich zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży we współpracy z GKdsRPA, niestety musieliśmy zajęcia 
zawiesić z powodu COVID-19.   

9.1.2.1 ZAJĘCIA Z INSTRUKTORAMI  

W 2020r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbywały się zajęcia instruktorów z zespołami: „Wiśta-Wio”, 
„Mleczaki”, „Retro Band”, zespołu dziecięcego, grupy wokalno-instrumentalnej, zespołu młodzieżowego. Ponadto 
kontynuowane były zajęcia umuzykalniające oraz nauki gry na instrumentach: perkusji, gitarze elektrycznej, gitarze 
basowej, gitarze klasycznej i keyboardzie oraz zajęcia: baletowe, hip -hop, fitness. 

W 2020r. organizowane były kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, kursy komputerowe dla dorosłych, 
kursy komputerowe dla Seniorów, liczne zajęcia warsztatowo- szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

9.1.2.2 IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2020 R. 

Lp. Termin Nazwa imprezy 

1. 12.01.2020r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy XXVIII Finał. 

2. 13.01.2020r. 
24.01.2020r.  

„FERIADA 2020” w świetlicach wiejskich GOK-u – warsztaty, zabawy animacyjne, zajęcia 
plastyczne, zajęcia kulinarne itp. zajęcia zgodnie z harmonogramem.  

3. 14.01.2020r.  „FERIADA 2020” – „Muzyczny budzik” – warsztaty muzyczne cz.1, 
„FERIADA 2020” Klub bajkomaniaka – bajki dla dzieci wspólne oglądanie i wykonywanie 
rysunków postaci z bajek.  

4. 15.01.2020r.  „FERIADA 2020” – „Muzyczny budzik” – warsztaty muzyczne cz.2, 
„FERIADA 2020” „Coś z niczego” - kreatywne warsztaty  

5. 16.01.2020r. „FERIADA 2020” – zorganizowany wyjazd do kina na film dla dzieci pt. „Urwis”,  
„FERIADA 2020” - zajęcia plastyczne pt. „Zimowa pocztówka z ferii”.  

6. 17.01.2020r.  „FERIADA 2020” – warsztaty - „wesoły zakątek artysty lepienie w glinie”,  
„FERIADA 2020” - zajęcia kulinarne i przygotowywanie słodkości przez dzieci.   

7. 20.01.2020r.  „FERIADA 2020” – „Muzyczny budzik” – warsztaty muzyczne cz.3,  
„FERIADA 2020” - gry i zabawy z animatorami.  

8. 21.01.2020r.  „FERIADA 2020” – warsztaty- „wesoły zakątek artysty –szycie zabawnych pluszakó9.1.2.3
w” 

9. 22.01.2020r. „FERIADA 2020” – kreatywne warsztaty pt. „coś z niczego”,  
„FERIADA 2020” - „PLANSZOSTRADA” czyli maraton gier planszowych.  

10. 23.01.2020r.  „FERIADA 2020” – zorganizowany wyjazd do Redzikowa na lodowisko,  
„FERIADA 2020” -  Klub bajkomaniaka – bajki dla dzieci wymyślanie nowych bajek. 
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11. 24.01.2020r.  „FERIADA 2020” – zajęcia kulinarne czyli małe słodkości 
„FERIADA 2020” – gry i zabawy ruchowe.  

12. 27.01.2020r.- 
30.01.2020r.  

Szkolenie dla hodowców bydła mlecznego.  

13. 31.01.2020r.  Obchody "Dnia Babci i Dziadka" zorganizowane wspólnie z Przedszkolem w Potęgowie.  

14. 05.02.2020r. Obchody "Dnia Babci i Dziadka" zorganizowane wspólnie z SP w Potęgowie. 

15. 06.02.2020r. Warsztaty lepienie w glinie- szkliwienie prac wykonanych w czasie ferii. 

16. 07.02.2020r. Rozpoczęcie gminnego kursu komputerowego „Akademia kompetencji cyfrowych”  

17. 08.02.2020r. Kurs kombajnisty. 

18. 13.02.2020r. Zebranie sołeckie- sołectwa Potęgowo. 

19. 18.02.2020r. Profilaktyczne przedstawienie teatralne dla dzieci ze szkół gminnych.  

20. 20.02.2020r.  Zabawa karnawałowa zorganizowana przez ŚDS w Potęgowie dla zaprzyjaźnionych 
domów środowiskowych   

21. 08.03.2020r. Wyjazd zespołu „Wiśta Wio” na występy do Gminy Kołczygłowy. 

22. 12.03.2020r. Mammobus – profilaktyczne badanie piersi.  

23. 28.04.2020r. XXI Sesja Rady Gminy Potęgowo. 

24. 05.05.2020r. Ogłoszenie konkursu online na „Dzień Mamy”. 

25. 08.06.2020r. XXII Sesja Rady Gminy Potęgowo. 

26. 06.2020r. Ogłoszenie konkursu pt. „Moje wymarzone wakacje” 

27. 26.06.2020r. XXIII Sesja Rady Gminy Potęgowo. 

28. 15.06.2020r. 
18.06.2020r. 

Szkolenie dla hodowców bydła mlecznego.   

29. 16.06.2020r. Spotkanie udziałowców Banku Spółdzielczego w Ustce. 

30. 19.06.2020r. Zakończenie roku szkolnego dla grupy z Przedszkola w Potęgowie. 

31. 29.06.2020r. 
03.07.2020r. 

Warsztaty edukacyjne dla dzieci z Gminy Potęgowo pierwsza grupa pt. „Akademia 
Ciekawskich”, zajęcia we współpracy ze Stowarzyszeniem Smak Przygody w Grąbkowie.  

32. 01.07.2020r. Ogłoszenie konkursu pt.” Najpiękniejszy ogród” dla gmin partnerskich Potęgowo-Radków   

33. 08.07.2020r. Szkolenie dla „Banku żywności” 

34. 09.07.2020r. Warsztaty edukacyjne – „Balonowe show”. 

35. 14.07.2020r.  Warsztaty edukacyjne - szycie maskotek. 

36. 17.07.2020r. Wakacyjne letnie kino dla dorosłych. 

37. 23.07.2020r. Warsztaty letnie edukacyjne pt. „Bezpieczna zabawa nie musi być nudna” 

38. 27-31.07.20r. „Zdrowo jem – zdrowo żyję”, koordynacja warsztatów dla dzieci z Gminy Potęgowo. 
Wyjazdowe wakacyjne spotkania w Grąbkowie.  

39. 28.07.2020r. Warsztaty lepienia w glinie. 

40. 29-31.07.20r. Przyjazd delegacji z gminy partnerskiej.  

41. 03- 
14.08.20r. 

Koordynacja projektu „Uniwersytet ciekawskich- edukacyjne warsztaty dla dzieci z Gminy 
Potęgowo” – miejsce Grąbkowo 

42.. 04.08.2020r. „Wakacyjna biżuteria” – warsztaty rękodzieła   

43. 06.08.2020r. Zaczarowany świat baniek mydlanych – warsztaty dla dzieci.  

44. 11.08.2020r. Warsztaty – pokaz iluzji „Magic show”. 

45. 14.08.2020r. Wakacyjne letnie kino dla dorosłych. 

46. 17-21.08.20r. Warsztaty edukacyjne pt.” Wakacje z angielskim”.  
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47. 18.08.2020r. Warsztaty szkliwienia.  

48. 24.08.2020r. Komisja Rady Gminy Potęgowo. 

49. 25.08.2020r. Warsztaty edukacyjne „Bezpieczna zabawa nie musi być nudna”. 

50. 26.08.2020r. Sesja Rady Gminy Potęgowo. 

51. 27.08.2020r. Badania dla wyznaczonych grup z Gminy Potęgowo na Covid-19. 

52. 27.08.2020r. Spotkania grup interdyscyplinarnych z GOPS Potęgowo. 

53 02.09.2020r. Zebranie sołeckie.  

54. 07-08.09.20r. Przyjazd delegacji z partnerskiej gminy. 

55. 14.09.2020r. Bezpłatne profilaktyczne badania dla kobiet – mammobus.  

56. 18.09.2020r. Sesja Rady Gminy Potęgowo. 

57. 20.09.2020r. Gminno -Parafialne Dożynki. 

58. 20.09.2020r. Gminny konkurs na: „Najpiękniejszy Wieniec i Chleb Dożynkowy” 

59. 29.09.2020 r. Wizyta Wójta gminy Lisewo. 

60. 01.10.2020r.  Warsztaty rękodzieła dla dzieci. 

61. 02.10.2020r. Zgłoszenie do konkursu – online pt. „Pod Biało - Czerwoną”.  

62. 15.10.2020r. Zgłoszenie Sztabu WOŚP.  

63. 19.10.2020r. Spotkanie w sprawie projektu „Społeczni do Potęgi”. 

64. 21.10.2020r. Bezpłatne badania wzroku dla mieszkańców gminy. 

65. 30.10.2020r. Sesja Rady Gminy Potęgowo. 

66. 01.11.2020r. Ogłoszenie online zbiórki finansowej dla Hospicjum w Słupsku. 

67. 05.11.2020r. Nagranie niepodległościowego repertuaru z okazji obchodów – online „Święta 
Niepodległości”. 

68. 08.11.2020r. Udział online w obchodach Święta Niepodległości – galeria „Tak powstała niepodległa”.   

69. 11.11.2020r. Obchody Święta Niepodległości – online.  

70. 12.11.2020r. Ogłoszenie konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową przy Szopce 
Bożonarodzeniowej”.  

71. 25.11.2020r. Sesja Rady Gminy Potęgowo. 

72. 06.12.2020r. Inauguracja Bożonarodzeniowej Szopki w Potęgowie.  

73. 06.12.2020r. Motocyklowy Rajd Mikołajkowy.  

74. 07.12.2020r.  Rozpoczęcie online XXIX Finału WOŚP   

75. 08-10.12.20r. Zakup artykułów oraz pakowanie paczek dla seniorów. 

76. 09.12.2020r. „Zielone serce pomorza” – odbiór nagrody przez Panią Kostecką (zgłoszenie z GOK). 

77. 14-18.12.20r.  Akcja „Paczki dla Seniorów z Gminy Potęgowo”, rozwożenie paczek dla seniorów 80+.  

78. 18.12.2020r. Sesja Rady Gminy Potęgowo. 

79. 22.12.2020r. W ramach współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Potęgowie wysłanie 
drobnych upominków i kartek świątecznych do podopiecznych.  

80. 21.12.2020r. Nagranie życzeń z okazji Świat Bożego Narodzenia dla mieszkańców gminy Potęgowo. 

81. 22.12.2020r.  Realizacja projektu wspólnie ze Stowarzyszeniem Smak Przygody w Grabkowie, 
Plenerowy Teatr Kobiet i Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie polegająca na nagraniu 
spektaklu teatralnego pt. „Porwanie Świętego Mikołaja” – realizacja online.  

82. 30.12.2020r. Sesja Rady Gminy Potęgowo. 
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9.1.3  DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO W KARŻNICY W 2020 R.  

W w/w okresie Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy organizował przynajmniej raz w tygodniu zajęcia 

plastyczne, muzyczne i taneczne z Kołami Gospodyń Wiejskich Polanki w Karżnicy i KGW Gospodynki z Malczkowa. W 

ramach pracy z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich utworzyliśmy zespół muzyczno- wokalny, który swoją twórczość oparł 

na repertuarze folkowym, który doskonale prezentuje się podczas występów na większości imprez organizowanych przez 

GOK w Potęgowie oraz gościnnie poza terenem gminy. Do ogłoszenia pandemii funkcjonowała na terenie Centrum 

świetlica wiejska którą nadzorowała osoba zatrudniona na staż dzięki Fundacji Partycypacji Społecznych (pełne koszty po 

stronie fundacji).  

Na facebooku Centrum Promocji Produktu Lokalnego utworzyliśmy Wielką Księgę Skarbów gminy Potęgowo w której 

prezentujemy ciekawych ludzi, interesujące miejsca, rękodzielnicze produkty, legendy itp. Równocześnie pracujemy nad 

utworzeniem bazy danych produktów lokalnych i rękodzieła z terenu gminy. Chcielibyśmy, żeby taka baza danych była 

doskonałym materiałem promocyjnym gminnych producentów i rękodzielników, a szczególnie przydałaby się w trakcie 

imprez organizowanych na terenie gminy.  

24 lutego otworzyliśmy przy naszym Centrum, Karznicką Akademię Kulinarnych Inspiracji w skrócie KAKI, której 

działalność skupiona będzie w obszarze kulinariów(warsztaty kulinarne, pokazy, publikacje, archiwizowanie tradycyjnych 

przepisów kulinarnych i receptur itp.) 

Po ogłoszeniu pandemii obraliśmy dwa kierunki działań, pierwszym jest przejście na pracę on-line. Publikowaliśmy w 

ramach tej pracy ważne naszym zdaniem i przydatne informacje dla mieszkańców w czasie pandemii (opisy ziół 

działających antywirusowo, przepisy na drożdże własnej roboty, domowej roboty płyn do dezynfekcji, przepisy na 

pieczywo itp.) wszystkie informacje były przez nas dokładnie weryfikowane. Drugim kierunkiem działania było tworzenie 

ogrodu permakulturowego (jest to jeden z nurtów ogrodnictwa ekologicznego). W ramach tych działań utworzyliśmy 

własnym sumptem ogród permakulturowy, który ma mieć przede wszystkim charakter edukacyjny. Udało nam się zdobyć 

niewielki grant pt.: Śpiewający ogród permakultury z projektu ,,Ja, Ty, My, sąsiedzi” ogłoszonego przez Kaszubski 

Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, który będzie realizowany na przełomie lipca i września. Podnosząc swoje kwalifikacje trzy 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Polanki z Karżnicy wzięły też udział w szkoleniu permakulturowym przeprowadzonym  w 

gospodarstwie Agroturystycznym Ruda Kita w Żochowie. Najistotniejszą dla nas rzeczą jest fakt, że nasz ogród stał się 

ogrodem społecznym czyli że jego pielęgnacją zajęli się również mieszkańcy sołectwa Karżnica. 

Z chwilą zmniejszenia obostrzeń związanych z COVID-19 z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zgodnie z 

zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego wznowiliśmy spotkania i pracę z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz 

uruchomiliśmy targowisko „Mój Rynek w Karżnicy”.  

W dniu 07.09.2020 r. Koło Gospodyń Wiejskich Polanki otrzymało I nagrodę na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych 

Ziemia Słupska co było dla nas ogromnym wyróżnieniem zważywszy, że zespół Polanki istniał zaledwie od roku, a w 

konkursie brały udział zespoły z wieloletnim doświadczeniem np. Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna czy Zespół 

Bierkowianki. 

W dalszym ciągu realizujemy konsekwentnie wszystkie cele które sobie założyliśmy i wciąż stawiamy sobie nowe 

wyzwania. 

Imprezy i wydarzenia zorganizowane w 2020 r. 

 

Lp. Data Nazwa wydarzenia 

1. 22.01.2020 r. Spotkanie z rękodzielnikami i producentami produktów lokalnych z terenu gminy 
Potęgowo i omówienie wspólnych działań 

2. 22.01.2020 r. Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy w ramach Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej, wytyczenie kierunków działalności kół. 

3. 24.01.2020 r. Warsztaty kulinarne -,,Dania ze śledzia” 

4. 10.02.2020 r. Występ zespołu muzyczno-wokalnego KGW na podsumowaniu projektu ,,Nestor 
ma głos” w Gowydlinie realizowanego przez  Kaszubski Uniwersytet Ludowy w 
Wieżycy 

5. 12.02.2020 r. Wizyta Pana Piotra Dziekanowskiego redaktora naczelnego Kuriera Bytowskiego 
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i redaktora miesięcznika Pomerania. Przygotowanie artykułu do Pomeranii o 
Pałacach Monbijou w Poganicach i w Grąbkowie 

6. 12.02.2020  r. Warsztaty papieroplastyki w Malczkowie 

7. 14.02.2020  r. Warsztaty papieroplastyki w Karżnicy 

8. 15.02.2020 r. Rynek w Karżnicy w ramach projektu ,,Mój rynek” 

9. 16.05.2019 r. Spotkanie z Panią Katarzyną Banucha kierownikiem Działu Regionalnego 
Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Omówienie warunków współpracy i promocji 
wydarzeń kulturalnych. 

10. 19.02.2020 r. Warsztaty malowania na starych deskach w Malczkowie 

11. 20.02,2020 r. Warsztaty malowania na starych deskach w Karżnicy 

12. 24.02.2020 r. Otwarcie Karżnickiej Akademii Kulinarnych Inspiracji (KAKI) 

13. 25.02.2020 r. Warsztaty pierogowe ,,Pierogi w różnych odsłonach” w ramach Karżnickiej 
Akademii Kulinarnych Inspiracji 

14. Marzec-maj Praca on-line zakres działań w opisie wyżej oraz przygotowanie ogrodu 
permakulturowego w Karżnicy(przygotowanie i konserwacja materiału do 
ogrodu, zrobienie podwyższonych rabat do grodu, postawienie płotu, 
wyściełanie ogrodu słomą, obsadzenie rabat warzywami i przygotowanie łąki 
kwiatowej oraz rabaty ziołowej, prace pielęgnacyjne w ogrodzie) 

15. 06.06.2020 r. Pomoc w organizacji Pikniku sołeckiego 

16. 17.06.2020 r. Szkolenie w sprawie założenia spółdzielni socjalnej w ramach Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 

17. 24.06.2020 r. Spotkanie z Panią Katarzyną Stasiuk specjalistką od permakultury, omówienie 
warunków współpracy w tej dziedzinie. 

18. 25.06.2020 r.  Przygotowanie challengu kulinarnego w ramach Karżnickiej Akademii 
Kulinarnych Inspiracji 

19. 08.07.2020 r. Wizyta Pani Iwony Slojka z Karlskrony w Szwecji szefowej biura konsultingowego 
Cross Baltica, spotkanie dotyczyło realizacji wspólnych projektów z obszarów 
związanych z lokalnymi produktami, promocji, kultury, ekologii i kulinariów 

20. 15.08.2020 r. Otrzymanie dotacji z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w ramach projektu 
,,Ja, Ty, My…Sąsiedzi’ i tym samym początek realizacji naszego zadania pt. ,, 

Śpiewające ogrody permakultury”. 

21. 16.07.2020 r.  Instalacja reklamy targowiska przy drodze dojazdowej do Karżnicy 

22. 18.07.2020 r. Otwarcie targowiska w ramach projektu-Mój rynek(pierwszy raz po przerwie 
związanej z COVID-19) 

23. 23.07.2020 r. Udział w projekcie ,, Wiejskie kuźnie pamięci” 

24. 29.07.2020 r. Spotkanie z Panią Agnieszką Gleinert przedstawicielka Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy i podpisanie umowy grantowej 

25. 30.07.2020 r. Spotkanie z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych (gminy partnerskiej Potęgowa) Panem 
Bartoszem Romowiczem. 

26. 11.08.2020 r. Warsztaty ekologiczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci. Karżnica 

27. 13.08.2020 r. Warsztaty ekologiczno-kulinarno-artystyczne. Damnica 

28. 18.08,2020 r. Warsztaty ekologiczno-kulinarno-artystyczne. Gmina Potęgowo  

29. 18.08.2020 r. Realizacja projektu ,, Śpiewający ogród permakultury”-prace porządkowe przy 
ogrodzie i wspólne śpiewanie w  trakcie tych prac (dokumentacja filmowa) 

30. 19.08.2020 r. Przygotowanie i projekcja filmu Kulinarne Pejzaże Gminy Potęgowo odcinek 2 
Polanki 
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31. 22.08.2020 r. Biesiada muzyczna i targowisko Mój rynek 

32. 25.08.2020 r. Akcja charytatywna na rzecz Julii Kuczała na prośbę naszych partnerów z gminy 
Radków 

33. 27.08.2020 r. Przygotowanie i projekcja filmu Kulinarne Pejzaże Gminy Potęgowo odcinek 3 
Ruda Kitka 

34. 31.08.2020 r.  Warsztaty bębniarskie w Żochowie 

35. 01.09.2020 r. Przygotowanie nagrania na Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska 

36. 04.09.2020 r. Ogłoszenie konkursu kulinarnego,, Potrawy z dyni” 

37. 07.09.2020 r. Otrzymanie I nagrody dla zespołu Polanki na Festiwalu Zespołów 
Folklorystycznych Ziemia Słupska 

38. 11.09.2020 r. Spotkanie KGW Polanki z władzami gminy z okazji rocznicy 1 roku działalności 
koła 

39. 25.09.2020 r. Szkolenie permakulturowe dla grupy seniorów ze Słupska działających przy 
Społecznym Domu Kultury 

40. 26.09.2020 r. Targowisko Mój rynek z dynią w tle 

41. 29.09.2020 r. Wizyta Wójta gminy Lisewo Pana Jakuba Kochowicza 

42. 30.09.2020 r. Szkolenie komputerowe sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

43. 19.10.2020 r. Spotkanie on-line w ramach projektu Polsko-Szwedzko-Litewskiego ,, Parki 
kultury” 

44. 21.10.2020 r. Zgłoszenie producentów produktów lokalnych oraz Ryneczku w Karżnicy do 
konkursu Zielone Serce Pomorza 

45. 08.11.2020 r. Przygotowanie i projekcja filmu Kulinarne Pejzaże Gminy Potęgowo odcinek 4 
Kociołek Ani 

46. 11.11.2020 r. Nagranie teledysku z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

47. 14.11.2020 r. Nominacja naszych wystawców oraz ryneczku ubiegającym się o Certyfikat Marki 
Lokalnej w Zielonym Sercu Pomorza 

48. 21.11.2020 r. Warsztaty kulinarne- Jak zrobić wykwintne i tanie danie cateringowe 

49. 19-20.11.2020 r. Targowisko Mój rynek 

50. 03.12.2020 r. Przygotowanie szopki Bożonarodzeniowej w Potęgowie 

51. 06.12.2020 r. Mikołajki 2020- koncert kolęd w Potęgowie 

52. 09.12.2020 r. Przyznanie Certyfikatu Marki Lokalnej dla ryneczku w Karżnicy w konkursie 
Zielone serce Pomorza 

53. 09.12.2020 r. Nagranie materiału promującego działalność CPPL dla Partnerstwa Dorzecze 
Słupi 

54. 12.12.2020 r. Jarmark Bożonarodzeniowy w ramach projektu Mój rynek 

55. 15.12.2020 r. Nagranie teledysku Bożonarodzeniowego z życzeniami 
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9.1.4  ZADANIA ZREALIZOWANE W 2020 ROKU W GBP W POTĘGOWIE I  FILII ŁUPAWIE W 

ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKARSKIEJ .  

Dane statystyczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie  za okres I-XII 2020 r. 

• Księgozbiór bibliotek na dzień 31.12.2020 roku w GBP w Potęgowie i Filii w Łupawie liczył :  19181 vol. 

• Zakupiono do bibliotek : 991 vol. na kwotę 22.094, 71 zł. z tego: 
o ze środków własnych 586 vol. na kwotę 13.823,29 zł; 
o ze środków finansowych MKIDN – 269 vol. na kwotę 6.151,00 zł; 
o dary – w tym z MBP w Słupsku i od czytelników – 62 vol. na kwotę 103,42 zł; 
o z funduszu sołeckiego – 74 vol. na kwotę 2.017, 00 zł. 

• Zarejestrowano :  507 czytelników; 

• Wypożyczono ogółem :   17458  vol.; 

• Zarejestrowano odwiedzin w wypożyczalni i czytelni naszych bibliotek :   15799; 

• Czytelnia internetową odwiedziło: 133   internautów. 

Promując czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, Biblioteka już od kilku lat ogłasza  
w styczniu - cykliczny konkurs na Najaktywniejszego czytelnika roku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, który 
trwa do 23 grudnia 2020 r.  Nagrody, to oczywiście pięknie wydane pozycje książkowe, gry planszowe dla 
najmłodszych oraz gadżety z logo Biblioteki. 

Podczas ferii odbywały się w naszej czytelni zajęcia w dniach 13 i 14 stycznia 2020 r. Pierwszego dnia powstały 
piękne maskotki uszyte z filcu przez dzieci. W drugim dniu zajęć można było malować, rysować, wycinać. 
Dziewczynki ozdabiały uszyte dzień wcześniej maskotki. Na koniec dzieci mogły zrelaksować się oglądając bajki. 
Był także słodki poczęstunek. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 22 dzieci. 

W dniu 29.01.2020 r. użytkownicy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Mobilnym Punkcie 
Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dotyczyły one możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, 
projektów i przygotowania wniosków.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie oraz Filia w Łupawie kontynuuje swój udział  
w projekcie „Z książką na start”. Kolejna wizyta w ramach tego projektu odbyła się 7 lutego 2020 r. Tym razem 
odwiedziłyśmy grupę pięciolatków i zerówkę w SP w Skórowie. Dzieci dowiedziały się jak wziąć udział w 
projekcie i jak zapisać się do Biblioteki. W spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci. 
 
W związku z Walentynkami wydzielono w wypożyczalni naszej Biblioteki Walentynowy regał, na którym 
zagościły książki o różnych odcieniach miłości. 
  
W marcu ogłoszono konkurs Wyzwanie Czytelnicze 5 książek. Był to pierwszy konkurs 
w formie wyzwania zorganizowany w naszej Bibliotece. Zadaniem uczestników było przeczytać 5 książek 
według określonych wytycznych, w terminie od 02.03. do 30.06. 2020 r. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkie Panie, 
które w tym dniu odwiedziły Bibliotekę mogły poznać sekret swojego imienia. Czekały na nie specjalnie 
przygotowane karteczki z charakterystyką ich imienia i książka o tematyce kobiecej. Również w marcu 
zakupiono nowości wydawnicze, tym razem popularne serie dla najmłodszych. 
 
Niestety z dniem 12 marca 2020 r., w związku z zagrożeniem koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, 
na podstawie decyzji władz samorządowych Gminy Potęgowo, zostały odwołane wszystkie wydarzenia 
organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Potęgowie oraz Filię w Łupawie, zamknięto również 
dostępność usług do odwołania. W związku z zaistniałą sytuacją cała działalność naszej Biblioteki przeniosła się 
do sieci. Jako bibliotekarze podjęliśmy nowe formy aktywności - głównie realizowane zdalnie, które nie stały w 
sprzeczności z  zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego. Aktywność ta to przede wszystkim: 

• obecność w mediach społecznościowych; 

• zachęcanie do udziału w nowych wyzwaniach i konkursach organizowanych również przez naszą Bibliotekę; 
np. Ilustracja do ulubionej książki, Podziel się swoją opinią o książce, puzzle, quizy; 

• informowanie o darmowym dostępie do e-booków i audiobooków; 

• informowanie o nowościach wydawniczych i premierach książkowych; 

• udział w webinariach i szkoleniach on-line; 
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• zbieranie i udostępnianie rzetelnych informacji np. o dostępności do różnych form kultury, dotyczących 
wydarzeń literackich. 

Po konsultacji z Wójtem Gminy Potęgowo i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  
w Słupsku Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie i Filia w Łupawie rozpoczęły udostępnianie zbiorów od 6 
maja 2020 r. Wprowadzone zostały procedury zapewniające bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak 
i użytkownikom, a także określone zasady postępowania z księgozbiorem, czytelnicy nie mają dostępu do półek, 
Biblioteka  nie świadczy usług ksero, nieczynna jest czytelnia i czytelnia internetowa, obowiązuje osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, zachowanie 2 metrowego odstępu. W Bibliotece może 
przebywać jedna osoba + obsługa, zakupione zostały osłony z pleksi, na bieżąco dezynfekowany jest blat i 
klamki, zwrócone książki odkładane są na kwarantannę. 

Po ponownym otwarciu nastał pracowity okres. Czytelnicy aktywnie korzystali z księgozbioru. Maj to także czas 
zakupów książkowych, głównie pozycje dla dzieci ze środków własnych. Również w maju odbył się XVII 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece”. Ze względu na pandemię 
wszystkie działania odbyły się w sieci. Udostępniono zestawienie książek o apetycznych tytułach dostępnych w 
naszej Bibliotece, a dla najmłodszych serię zgadywanek „Jaki to bohater”.  Z kolei w czerwcu również zakupiono 
nowości wydawnicze, tym razem  ze środków sołeckich Sołectwa Potęgowo - 44 vol. na kwotę 1212,00 zł. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie złożyła również wniosek na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. 
ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskowana kwota to 6151,00 zł. 

W ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Biblioteka na swojej stronie i facebooku codziennie 
prezentowała publikacje i informacje o zwierzętach. Hasło tegorocznej akcji to „Cała Polska czyta dzieciom o 
zwierzętach. ”Każdy dzień dedykowany był innemu zwierzątku, wśród nich znalazły się ptaki, koty, żubry, 
niedźwiedzie i owady. W czerwcu zostały również rozdane nagrody laureatom konkursu „Ilustracja do ulubionej 
książki, nagrodzono 6 prac.  

Pierwszego lipca ogłoszono konkurs fotograficzny „Czytam wszędzie”, w którym zadaniem do wykonania było 
zrobienie kreatywnego zdjęcia z książką czytaną podczas wakacji, być może w ciekawych miejscach i wysłanie 
na adres e-mail Biblioteki. Także w wakacje ogłoszony został projekt „Mała książka – wielki człowiek”, którego 
realizacja nastąpiła w wrześniu. Jest on skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat, a jego celem jest promocja 
czytelnictwa. Okres wakacji to także czas intensywnych zakupów książkowych, głównie beletrystyka dla 
dorosłych ze środków własnych.  

Sierpień to miesiąc przystąpienia naszej Biblioteki do Konsorcjum pomorskiego Legimi, dzięki czemu nasi 
czytelnicy mają dostęp do ponad 60 000 tytułów e-booków. Co miesiąc generowane są kody dostępu do usługi 
Legimi, które czytelnicy naszej Biblioteki mogą odebrać w wyznaczonym terminie i korzystać do woli z 
darmowych e-booków. 
 
We wrześniu, jak co roku ma miejsce Narodowe Czytanie. Tym razem 9 edycja  przybrała nietypową formę ze 
względów bezpieczeństwa. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Potęgowie odbyło się ono w 3 odsłonach – trzy 
nagrania trzech różnych fragmentów „Balladyny”  Juliusza Słowackiego udostępnione na FB dały możliwość 
udziału w imprezie wszystkim chętnym. W Narodowym Czytaniu wzięli udział m. in. Wójt Gminy Potęgowo, 
kierownicy i dyrektorzy zaprzyjaźnionych jednostek z terenu gminy – GOK w Potęgowie, ŚDS w Potęgowie, CPPL  
w Karżnicy, nauczyciele ze SP w Potęgowie oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Potęgowie i Filii w Łupawie. 

We wrześniu zostali wyłonienie i nagrodzeni laureaci dwóch konkursów – 5 laureatów „Wyzwania czytelniczego 
5 książek” i 4 laureatów konkursu fotograficznego „Czytam wszędzie”. Również w tym miesiącu zakupiono 
nowości wydawnicze ze środków własnych jak i po raz pierwszy w tym roku ze środków MKIDN. 

W październiku nasi najmłodsi czytelnicy otrzymali pierwsze wyprawki czytelnicze w ramach projektu „Mała 
książka – wielki człowiek”. Z tej okazji bibliotekarze z naszej Biblioteki odwiedzili przedszkolaki z Przedszkola w 
Potęgowie, gdzie dzieci zapoznały się z zasadami uczestniczenia w projekcie. Łącznie była to grupa 32 dzieci. Z 
okazji Nocy Bibliotek 10 października udostępniony został na profilu GBP w Potęgowie na FB filmik Bądź Eko i 
zgadywanki dla dzieci, a także wyeksponowano EKOPÓŁKĘ z literaturą o tematyce ekologii, począwszy od 
wierszy dla najmłodszych po książki popularnonaukowe. Również w tym miesiącu wyodrębniono z katalogu 
książki wspierające dzieci i ich rodziców, mówiące jak pokonać problemy, smutki i lęki, a także jak poradzić 
sobie w trudnych sytuacjach. Opatrzone one zostały naklejką POMAGAJKA, aby ułatwić do nich dostęp. Kolejne 
zakupy książkowe tym razem wzbogaciły nasz księgozbiór o pozycje dwujęzyczne dla dzieci. Również w 
październiku zorganizowano kiermasz książek dla dzieci z wydawnictwa II tom w atrakcyjnych cenach. 
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Niestety już w listopadzie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.,  Gminna 
Biblioteka Publiczna w Potęgowie i Filia w Łupawie zostały zamknięte dla czytelników (od 7 do 29 listopada 
2020 r.).  

Grudzień obfitował w nagrody, pierwsze z nich czytelnicy mogli otrzymać już 7 grudnia z okazji „Mikołajkowego 
poniedziałku”. Każdy, kto w tym dniu wypożyczył książkę otrzymał niespodziankę (torby, kubki, smycze z logo 
biblioteki). Kolejne otrzymali „Najaktywniejsi czytelnicy w 2020 r.” zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Potęgowie i Filii w Łupawie. Łącznie w tym konkursie nagrodzono 16 czytelników dorosłych i 14 dzieci. Z okazji 
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z katalogu wyodrębniono literaturę o tematyce świątecznej zarówno 
dla dzieci jaki i dorosłych  czytelników. Również w roku 2020 udało nam się odświeżyć (pomalować) 
pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie, a dodatkowo w jednym z nich wymienić panele 
podłogowe. Ten cel osiągnęliśmy dzięki wsparciu z funduszu sołeckiego Sołectwa Potęgowo – w kwocie 500,00 
zł. W Filii w Łupawie wymieniliśmy stare regały na nowe - 16 sztuk. Teraz jest bardziej przestronnie, a przede 
wszystkim bezpiecznie. 

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie i Filii w Łupawie w 2020 r. uczestniczyli w 16 
szkoleniach, 2 warsztatach, 4 spotkaniach – głównie on-line, łącznie 22 szkolenia. Odbyło się 6 spotkań 
instruktażowych z pracownikami GBP w Potęgowie i Filii w Łupawie. W ciągu całego roku GBP w Potęgowie 
gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy, 
prowadzi działalności informacyjną, współdziała z MBP w Słupsku i WIMBP w Gdańsku, prowadzi roczną  
i półroczną sprawozdawczość statystyczną. 

 

10 OŚWIATA  

10.1  SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

Uchwałą nr VII/62/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21.03.2019r. ustalono plan sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo oraz określono granice ich obwodów od dnia 1 września 
2019r.: 

Lp. Nazwa szkoły 

 

Adres siedziby 
szkoły 

 

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 
2019r. 

1. Szkoła Podstawowa im. 
Lucjana Kowalskiego w 
Skórowie 

Skórowo 13a  

76-230 Potęgowo 

Miejscowości: Czerwieniec, Nieckowo, Nowe 
Skórowo, Radosław, Skórowo, Węgierskie 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Potęgowie 

ul. Szeroka 16  

76-230 Potęgowo 

Miejscowości: Chlewnica, Darżyno, Darżynko, 
Gaje, Głuszyno, Głuszynko, Grapice, Grapiczki, 
Nowina, Piaseczno, Potęgowo, Runowo, 
Rzechcino, Warcimino, Żychlin 

3. Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w 
Łupawie  

  

76-242 Łupawa 22 Miejscowości: Dąbrówno, Grąbkowo, Karżnica, 
Łupawa, Malczkowo, Malczkówko, Nowa 
Dąbrowa, Poganice, Rębowo, Wieliszewo, 
Żochowo  

 

10.2  KRÓTKIE OMÓWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA  

Każdy uczeń w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Potęgowo otrzymuje szansę dobrego, rzetelnego, 

wszechstronnego przygotowania umożliwiającego mu podjęcie nauki na następnym etapie edukacyjnym. 

Pomagamy uczniom m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych godzin: języka niemieckiego w klasach V-VI, 

koła archeologicznego, zajęć z tenisa stołowego, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
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Uczniowie ze wszystkich szkół chętnie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich, gdzie zajmują wysokie lokaty.  

Od 2016r. w gminie Potęgowo przyznawane są Stypendia Wójta Gminy Potęgowo – za wyniki w nauce, 

artystyczne i za osiągnięcia sportowe - na podstawie Uchwały nr X/91/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 

25.06.2019r. 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.  

W roku 2020 wypłacono na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe ogółem kwotę 18.000,00 zł.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 roku 

Lp. Nazwa szkoły Język polski matematyka Język angielski 

1 

 

2. 

 

3. 

Szkoła Podstawowa w Skórowie 

 

Szkoła Podstawowa w Potęgowie 

 

Szkoła Podstawowa w Łupawie 

48 

 

48 

 

45 

Gmina 47 

Powiat 54 

Wojew. 58 

Kraj 59 

45 

 

30 

 

45 

 

Gmina 35 

Powiat 39 

Wojew. 45 

Kraj 46 

54 

 

49 

 

37 

 

Gmina 45 

Powiat 45 

Wojew. 54 

Kraj 54 

 

11 REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY POTĘGOWO  

 
Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2020 
 
W roku 2020 Rada Gminy Potęgowo podjęła 105 uchwał, z czego zrealizowano 97 uchwał, w trakcie realizacji 
jest 8 uchwał. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku stwierdziła nieważność: 
1) załącznika nr 1 do uchwały Nr XXII/207/2020 z dnia 8.06.2020r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/193/2020 Rady 

Gminy Potęgowo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2) § 8 uchwały Nr XXVI/235/2020 z 30.10.2020r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo, w zakresie słów: „po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego z mocą obowiązującą”. 

Wojewoda Pomorski: 
1. Wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust.1 oraz § 3 ust.2, ust.5 pkt 2 i ust.6 

pkt 2 uchwały Nr XXXV/224/2020 z dnia 18.09.2020r. w sprawie 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. 
Rada Gminy, w dniu 30.10.2020r., podjęła uchwałę Nr XXVI/238/2020 w sprawie zmiany uchwały 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 
Potegowo 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. 

2. Wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/225/2020 z dnia 
18.09.2020r.  zmiany Uchwały Nr XIII/122/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Potęgowie oraz nadania Statutu. 
Rada Gminy, w dniu 30.10.2020r., podjęła uchwałę Nr XXVI/236/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXV/225/2020 Rady Gminy Potęgowo z dn. 18.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/2019 Rady Gminy 
Potęgowo z dnia 30.09.2019r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie ze 
struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz nadania Statutu oraz uchwałę Nr 
XXVI/237/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.09.2019r. w sprawie 
wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Potęgowie oraz nadania Statutu. 

 

Tabela poniżej zawiera wykaz podjętych uchwał i stan ich realizacji. 

 
Lp. 

Numer uchwały Data Tytuł Realizacja 

1.  
XIX/168/2020 24.01.2020 w sprawie ustalenia: planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku 

zrealizowana 

2.  
XIX/169/2020 24.01.2020 w sprawie zatwierdzenia planu działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie na 2020 rok 
zrealizowana 

3.  
XIX/170/2020 24.01.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 
przy granicy obrębów Poganice i Żochowo, w rejonie drogi DK6, w 
gminie Potęgowo 

w trakcie 
realizacji 

4.  
XIX/171/2020 24.01.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów 
Karżnica, Nowa Dąbrowa i Wieliszewo, w gminie Potęgowo 

w trakcie 
realizacji 

5.  
XIX/172/2020 24.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

6.  
XIX/173/2020 24.01.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020-2036 
zrealizowana 

7.  
XX/174/2020 27.02.2020 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na 

rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Społeczni do Potęgi” w 
ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, poddziałania 6.2.2. Rozwój 
Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

zrealizowana 
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8.  
XX/175/2020 27.02.2020 w sprawie  podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na 

rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach 
Działania 6.2 Usługi społeczne, poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług 
Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

zrealizowana 

9.  
XX/176/2020 27.02.2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Potęgowo 
zrealizowana 

10.  
XX/177/2020 27.02.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 
Potęgowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

zrealizowana 

11.  
XX/178/2020 27.02.2020 w sprawie w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej 
zrealizowana 

12.  
XX/179/2020 27.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w 

skład zasobu Gminy Potęgowo 
zrealizowana 

13.  
XX/180/2020 27.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Potęgowo 

zrealizowana 

14.  
XX/181/2020 27.02.2020 w sprawie w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia 

rzeczowego „Potęgowska wyprawka” 
zrealizowana 

15.  
XX/182/2020 27.02.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Potęgowo 

zrealizowana 

16.  
XX/183/2020 27.02.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zrealizowana 

17.  
XX/184/2020 27.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

18.  
XX/185/2020 27.02.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020 – 2036 
zrealizowana 

19.  
XX/186/2020 27.02.2020 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale 

Rady Gminy Potęgowo Nr XVI/147/2019 z dnia 26.11.2019r.w 
sprawie uchwalenia m. p. z. p. dla terenów inwestycyjnych w 
obrębie Darżyno, Gmina Potęgowo 

zrealizowana 

20.  
XXI/187/2020 28.04.2020 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XIX/168/2020 Rady Gminy 

Potęgowo z dnia 24.01.2020r. w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowani opłat za kształcenie nauczycieli 
oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 
dofinansowaniem w 2020 roku 

zrealizowana 

21.  
XXI/188/2020 28.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania    przestrzennego dla obrębu  Skórowo Nowe  i 
fragmentu obrębu Nieckowo, w gminie Potęgowo 

w trakcie 
realizacji 

22.  
XXI/189/2020 28.04.2020 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo oraz 
ustalenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

zrealizowana 

23.  
XXI/190/2020 28.04.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/181/2020  Rady Gminy Potęgowo 

z dnia 27.02.2020r. w sprawie   udzielenia jednorazowego wsparcia 
rzeczowego „Potęgowska wyprawka”. 

zrealizowana 

24.  
XXI/191/2020 28.04.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek 

zrealizowana 
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25.  
XXI/192/2020 28.04.2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zrealizowana 

26.  
XXI/193/2020 28.04.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zrealizowana 

27.  
XXI/194/2020 28.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zrealizowana 

28.  
XXI/195/2020 28.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

29.  
XXI/196/2020 28.04.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020 – 2036  
zrealizowana 

30.  
XXI/197/2020 28.04.2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Potęgowo zrealizowana 

31.  
XXI/198/2020 28.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem 

Słupskim i Gminą Główczyce zadania w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych 

zrealizowana 

32.  
XXII/199/2020 08.06.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentu obrębu Łupawa, 
w gminie Potęgowo 

w trakcie 
realizacji 

33.  
XXII/200/2020 08.06.2020 zmieniająca uchwałę nr XV/132/2019 Rady Gminy Potęgowo w 

sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 
2020 roku 

zrealizowana 

34.  
XXII/201/2020 08.06.2020 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo nr XXI/197/2020 z dnia 

28.04.2020r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Potęgowo 

zrealizowana 

35.  
XXII/202/2020 08.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

przez Gminę Potęgowo 
zrealizowana 

36.  
XXII/203/2020 08.06.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/159/2019 Rady Gminy 

Potęgowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 

zrealizowana 

37.  
XXII/204/2020 08.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

38.  
XXII/205/2020 08.06.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020 – 2036 
zrealizowana 

39.  
XXII/206/2020 08.06.2020 zmieniającej uchwałę Nr XXI/191/2020 Rady Gminy Potęgowo w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

zrealizowana 

40.  
XXII/207/2020 08.06.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXI/193/2020 Rady Gminy Potęgowo w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

zrealizowana 

41.  
XXIII/208/2020 26.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potgowo wotum zaufania zrealizowana 

42.  
XXIII/209/2020 26.06.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2019r 
zrealizowana 

43.  
XXIII/210/2020 26.06.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z 

wykonania budżetu za 2019r. 
zrealizowana 

44.  
XXIII/211/2010 26.06.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Potęgowo na rok szkolny 2020/2021 
zrealizowana 

45.  
XXIII/212/2020 26.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

46.  
XXIII/213/2020 26.06.2020 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXI/188/2020 Rady Gminy 

Potęgowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skórowo 
Nowe i fragmentu obrębu Nieckowo, w gminie Potęgowo, 
polegającej na włączeniu do granic opracowania działek 

w trakcie 
realizacji 
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ewidencyjnych zlokalizowanych w obrębie Głuszynko. 

47.  
XXIII/214/2020 26.06.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020 – 2036 
zrealizowana 

48.  
XXIV/215/2020 26.08.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/202/2020 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Potęgowo 

zrealizowana 

49.  
XXIV/216/2020 26.08.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/202/2016 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 14 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowych 

zrealizowana 

50.  
XXIV/217/2020 26.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 

do zasobu mienia komunalnego Gminy Potęgowo 
zrealizowana 

51.  
XXIV/218/2020 26.08.2020 zmieniająca uchwałę Nr XVII/154/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizowanie 
publicznego transportu zbiorowego 

zrealizowana 

52.  
XXIV/219/2020 26.08.2020 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za 

pomnik przyrody 
zrealizowana 

53.  
XXIV/220/2020 26.08.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 309/3 i 308/1, w obrębie Darżyno 
gmina Potęgowo 

zrealizowana 

54.  
XXIV/221/2020 26.08.2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu 
zrealizowana 

55.  
XXIV/222/2020 26.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

56.  
XXIV/223/2020 26.08.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020-2036 
zrealizowana 

57.  
XXV/224/2020 18.09.2020 w sprawie 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 

zrealizowana 

58.  
XXV/225/2020 18.09.2020 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2019 Rady Gminy 

Potęgowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyodrębnienia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie ze struktur 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz nadania 
Statutu 

zrealizowana 

59.  
XXV/226/2020 18.09.2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Potęgowo zrealizowana 

60.  
XXV/227/2020 18.09.2020 w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nieruchomości zlokalizowanych 
we wschodniej części obrębu Poganice, w gminie Potęgowo 

zrealizowana 

61.  
XXV/228/2020 18.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębów Grapice i Głuszynko, obejmujących 
zwarte obszary zabudowy oraz rolniczą przestrzeń produkcyjną, w 
gminie Potęgowo 

zrealizowana 

62.  
XXV/229/2020 18.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo 
zrealizowana 

63.  
XXV/230/2020 18.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

64.  
XXV/231/2020 18.09.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020 – 2036 
zrealizowana 

65.  
XXVI/232/2020 30.10.2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Potęgowo zrealizowana 

66.  
XXVI/233/2020 30.10.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zlokalizowanych we wschodniej części 
obrębu Darżyno, w gminie Potęgowo 

zrealizowana 
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67.  
XXVI/234/2020 30.10.2020 w sprawie uchwalenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo 
zrealizowana 

68.  
XXVI/235/2020 30.10.2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie Gminy Potęgowo 

zrealizowana 

69.  
XXVI/236/2020 30.10.2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/225/2020 Rady Gminy 

Potęgowo z dn. 18.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIII/122/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.09.2019r. w sprawie 
wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie 
ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie 
oraz nadania Statutu 

zrealizowana 

70.  
XXVI/237/2020 30.10.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2019 Rady Gminy Potęgowo 

z dnia 30.09.2019r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Potęgowie ze struktur Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz nadania Statutu 

zrealizowana 

71.  
XXVI/238/2020 30.10.2020 w sprawie zmiany uchwały 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 Potegowo 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 

zrealizowana 

72.  
XXVI/239/2020 30.10.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/70/2019 z dnia 24.04.2019r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
zrealizowana 

73.  
XXVI/240/2020 30.10.2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2021 

roku, zasad  jego poboru  i zwolnień od tego podatku 
zrealizowana 

74.  
XXVI/241/2020 30.10.2020 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 

2021 roku 
zrealizowana 

75.  
XXVI/242/2020 30.10.2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 

2021 roku 
zrealizowana 

76.  
XXVI/243/2020 30.10.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Potęgowo do Stowarzyszenia Gmin 

Przyjaznych Energii Odnawialnej 
zrealizowana 

77.  
XXVI/244/2020 30.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

78.  
XXVI/245/2020 30.10.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020 – 2036 
zrealizowana 

79.  
XXVI/246/2020 30.10.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych 
w południowej części obrębu Głuszyno, w sąsiedztwie terenów 
kolejowych, w gminie Potęgowo 

w trakcie 
realizacji 

80.  
XXVI/247/2020 30.10.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na 

organizowanie publicznego transportu zbiorowego 
zrealizowana 

81.  
XXVII/248/2020 25.11.2020 w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy 

Gminy Potęgowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi 
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 
2021 rok”.   

zrealizowana 

82.  
XXVII/249/2020 25.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo 
zrealizowana 

83.  
XXVII/250/2020 25.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Potęgowo 

zrealizowana 

84.  
XXVII/251/2020 25.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Potęgowo 
zrealizowana 

85.  
XXVII/252/2020 25.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych zrealizowana 
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86.  
XXVII/253/2020 25.11.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Ustrzyki Dolne w trakcie 

realizacji 

87.  
XXVII/254/2020 25.11.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Potęgowo zrealizowana 

88.  
XXVII/255/2020 25.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

89.  
XXVII/256/2020 25.11.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2020 – 2036 
zrealizowana 

90.  
XXVII/257/2020 25.11.2020 zmieniająca uchwałę nr XXVI/240/2020  w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości w 2021 roku, zasad jego poboru i 
zwolnień od tego podatku 

zrealizowana 

91.  
XXVIII/258/2020 18.12.2020 w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Potęgowo na lata 2021 – 2036 
zrealizowana 

92.  
XXVIII/259/2020 18.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Potęgowo na 2021 rok zrealizowana 

93.  
XXVIII/260/2020 18.12.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 
Gminie Potęgowo na lata 2021 – 2025 

zrealizowana 

94.  
XXVIII/261/2020 18.12.2020 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 

zrealizowana 

95.  
XXVIII/262/2020 18.12.2020 w sprawie udzielenia dotacji przez Gminę Potęgowo dla Gminy 

Dębnica Kaszubska, Fundacji Inicjatywa z siedzibą w Potęgowie oraz 
Altra Consulting spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku na realizację 
projektu partnerskiego pn. „Społeczni do Potęgi” w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, 
Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych 

w trakcie 
realizacji 

96.  
XXVIII/263/2020 18.12.2020 zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 z dnia 30.11.2018r. w sprawie 

powołania Komisji Spraw Społecznych 
zrealizowana 

97.  
XXVIII/264/2020 18.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 

98.  
XXVIII/265/2020 18.12.2020 w sprawie  postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne 

zrealizowana 

99.  
XXIX/266/2020 30.12.2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Potęgowie przy 

ul. Głowackiego 5, poprzez przeniesienie jego siedziby 
zrealizowana 

100.  
XXIX/267/2020 30.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej 

na 2021 rok 
zrealizowana 

101.  
XXIX/268/2020 30.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji na 2021 rok 
zrealizowana 

102.  
XXIX/269/2020 30.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych 

Rady Gminy Potęgowo na 2021 rok 
zrealizowana 

103.  
XXIX/270/2020 30.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Potęgowo na 2021 rok 
zrealizowana 

104.  
XXIX/271/2020 30.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Potęgowo na 

2021 rok 
zrealizowana 

105.  
XXIX/272/2020 30.12.2020 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok zrealizowana 
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12 POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH  

Projekty realizowane w 2020 r. w ramach środków zewnętrznych: 

1) „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”- przedmiotem niniejszego 
projektu jest modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci przesyłowej wraz z 
modernizacją źródła ciepła. Zaprojektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie węzły cieplne (istniejące 
podlegające modernizacji) oraz planowane do wbudowania w istniejących obiektach, w których likwidowane 
będą indywidualne kotłownie. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni zlokalizowanej w 
biogazowni w Darżynie. W ramach operacji planowane jest wyłączenie z użytkowania istniejącej kotłowni 
węglowej oraz rozbudowa instalacji ciepłowniczej wraz z montażem trzech zespołów wymiennikowych źródeł 
ciepła (płytowych) i montażem dodatkowego pieca opalanego gazem w ciepłowni w Darżynie- Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji ogółem wynosi 8 534 
827,29 zł, w  tym wartość dofinansowania 5 885 757,62 zł. 
 
Prace związane z budową sieci ciepłowniczej wznowiono w styczniu 2019 r.  w centrum miejscowości Potęgowo 
– osiedle mieszkaniowe oraz fragment ul. Szerokiej. Budowa sieci cieplnej dotyczy wykonania przebudowy  
i rozbudowy sieci ciepłowniczej preizolowanej,  która połączona będzie z siecią wykonaną w ubiegłym roku, 
tj. odcinek sieci dotyczący nowego źródła ciepła biogazownia Darżyno. Sieć cieplną zaprojektowano z rur 
preizolowanych z izolacją, wyposażoną w przewody impulsowe systemu sygnalizacyjno-alarmowego. 
Zakończono budowę sieci na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej  „Na Skarpie”. 
 
W dniu 29 czerwca 2020r. odbył się odbiór końcowy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji 
istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowie nowej sieci przesyłowej wraz z przyłączeniem do ekologicznego 
źródła ciepła – Elektrowni Biogazowej w Darżynie, w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
 

 
Zdjęcie: Budowa sieci ciepłowniczej w Potęgowie 
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2) „Srebrna Sieć”- celem projektu jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego (tj. 
Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego systemu 
usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz 
instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję 
wolontariatu senioralnego. Projekt skierowany jest do osób  niesamodzielnych w  wieku powyżej 60 lat, które 
ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz do ich 
opiekunów faktycznych. Środki w wysokości 163 830 zł pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
                                         Zdjęcie: Piknik dla seniorów w ramach projektu Srebrna sieć 

 

3) Projekt „Srebrna sieć II”-  stanowi kontynuację i uzupełnienie działań pierwszego projektu „Srebrna sieć”, 
którego celem było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne 
technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej 
poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego. Projekt „Srebrna 
sieć II” skierowany jest do osób  w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych. W ramach projektu przewiduje się realizację 
następujących działań: 

• całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka, 

• sąsiedzkie usługi opiekuńcze, 

• rehabilitacja domowa, 

• wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, 

• szkolenia dla  opiekunów faktycznych, 

• szkolenie przygotowujące dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze, 

• powstanie sieci klubów seniora, 

• animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych, 

• prowadzenie wolontariatu senioralnego, 

• warsztaty dla seniorów, 

• utworzenie 2 nowych rad seniorów i wzmocnienie istniejących gminnych rad seniorów 

• powstanie Powiatowej Rady Senioralnej, 

• telefoniczne poradnictwa senioralne – Srebrny telefon, 

• szkolenia dla wolontariuszy i rad seniorów. 

Na realizację zadań w ramach projektu Srebrna sieć II”  Gmina Potęgowo  otrzymała  dofinansowanie w 
wysokości 356.570 zł, przy czym wkład własny stanowi kwota 17.710 zł (łącznie środki – 374.280 zł). Projekt 
realizowany będzie w okresie od grudnia 2020r. do czerwca 2023r. 

4) „Akademia Przedszkolaka”- projekt jest skierowany do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Potęgowie 
oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Łupawie i Skórowie. Dzieci uczestniczą w 
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dodatkowych zajęciach z zakresu kompetencji kluczowych czy społeczno-emocjonalnych, m.in. język angielski, 
zajęcia kreatywne, logopedyczne, rytmiczne, przyrodnicze oraz w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 
Zajęcia prowadzone są zarówno przez kadrę zatrudnioną w oddziałach przedszkolnych  jak i przez kadrę z 
ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wsparciem zostali objęci również nauczyciele w postaci warsztatów i 
kursów kwalifikacyjnych. W ramach projektu, zakupione zostały specjalistyczne pomoce dydaktyczne za ponad 
215 tys. złotych. W celu dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, planuje 
się modernizację i adaptację pomieszczeń w Oddziale Przedszkolnym w Łupawie poprzez wydzielenie 
dodatkowej sali dydaktycznej i stołówki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Działania 3.1. Edukacja przedszkolna. Całkowita wartość projektu wynosi 1 005 440,00 zł, z czego 
dofinansowanie – 854 624,00 zł. Okres realizacji projektu – 01.11.2018r. do 31.12.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Zdjęcie: Projekt „Akademia Przedszkolaka” 

 

                  Zdjęcie: Projekt „Akademia Przedszkolaka” 
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 Zdjęcie: Projekt „Akademia Przedszkolaka” 

5) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo”(edycja 2019) 

 Gmina Potęgowo  w okresie od grudnia 2019 do lipca 2020r. realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo”. Uzyskanie dofinansowania wynikało z Programu 

Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, 

w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa 

pomorskiego”.  Sprawozdanie z efektu ekologicznego i rzeczowego wykazało stan faktyczny jaki został 

osiągnięty w wyniku tego konkursu, tj. usunięto 82,602 Mg wyrobów zawierających azbest. Warunkiem 

uzyskania dofinansowania było przedłożenie dokumentów zgodnie z regulaminem konkursu „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019). Do obliczenia kosztów 

kwalifikowanych przyjęto współczynnik efektywności kosztowej nie większy niż 600,00 zł/Mg przy demontażu, 

pakowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest i nie większym niż 300,00 zł/Mg przy 

pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W zadaniu pn: „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo” uczestniczyło 55 nieruchomości z terenu Gminy 

Potęgowo, Zebrany azbest został zutylizowany przez wyspecjalizowaną firmę na składowisku odpadów w 

Małociechowie. Wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła  29 161,20 zł.  Zgodnie z umową nr WFOŚ/D/ III-

58.S/4306/2019/AZBEST-2019  z dnia 26.11.2019r. WFOŚiGW w Gdańsku wypłacił Gminie Potęgowo dotację w 

kwocie  29 161,20 zł. 

6) "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo (edycja 2020)”. 

Gmina Potęgowo  w okresie od września 2020 do października 2020r. realizowała zadanie pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo (edycja 2020)”. Uzyskanie dofinansowania wynikało 

z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest”, w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

województwa pomorskiego”.  Sprawozdanie z efektu ekologicznego i rzeczowego wykazało stan faktyczny jaki 

został osiągnięty w wyniku tego konkursu, tj. usunięto 43,740 Mg wyrobów zawierających azbest. Warunkiem 
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uzyskania dofinansowania było przedłożenie dokumentów zgodnie z regulaminem konkursu „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Do obliczenia kosztów kwalifikowanych 

przyjęto współczynnik efektywności kosztowej nie większy niż 600,00 zł/Mg przy demontażu, pakowaniu, 

transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest i nie większym niż 300,00 zł/Mg przy pakowaniu, 

transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W zadaniu pn: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo (edycja 2020)” uczestniczyło 22 nieruchomości z terenu 

Gminy Potęgowo, Zebrany azbest został zutylizowany przez wyspecjalizowaną firmę na składowisku odpadów 

w Małociechowie. Wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła  14 160,00 zł.  Zgodnie z umową nr WFOŚ/D/ 

III-58.S/4238/2020/AZBEST-2020 z dnia 18.09.2020r. WFOŚiGW w Gdańsku wypłacił Gminie Potęgowo dotację 

w kwocie 14 160,00 zł. 

                  Zdjęcie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

7) „Pomorskie Szlaki Kajakowe - rzeka Łupawa w Gminie Potęgowo”-  zadanie w trakcie realizacji. 

Zaplanowano następujący zakres robót: 

• Budowa przenoski wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego w Poganicach: 

• zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów (przenosek) przed i za elektrownią o długości 5-6 m, 
ogrodzenie uniemożliwiające wejście na tamę osób postronnych oraz oznakowanie wodne i tablicę 
informacyjną; 

• Budowa drogi do istniejącej przystani kajakowej – miejsca wodowania lub podejmowania kajaków i placu 
rekreacyjnego: zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej do istniejącej przystani kajakowej: 
nawierzchnia z kostki betonowej ok. 540 m2 oraz nawierzchnia z ekokraty ok. 180 m2. Budowa pomostu o 
długości 5-6 m do wyjścia kajakarzy na brzeg oraz do wodowania kajaków oraz oznakowanie drogowe i 
wodne;  

• Budowa przenoski wraz z oznakowaniem przy elektrowni w Łupawie – dz. nr 252/2; 291 obręb 0010 
Łupawa: zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów (przenosek) przed i za elektrownią o długości 
5-6 m, oraz oznakowanie drogowe i wodne.  

• Łupawskie Megality: wykonanie i zamontowanie znaku wodnego informującego o atrakcji turystycznej 
„Łupawskie Megality” . Wykonanie zaplanowane jest do 30.09.2021r. 

Zadanie dofinansowane w ramach Działania 8.4. wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 
RPO. Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych 
walorach kulturowych i przyrodniczych. Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie szlaku wodnego 
na rzece Łupawa dla turystyki kajakowej. Projekt przyczyni się do powstania silnej i regionalnej marki 
turystycznej bazującej na szlakach kajakowych, wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego. 
Zostaną podjęte działania promocyjne produktu turystycznego poprzez m.in. reklamę prasową, radiową, 
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internetową, publikacje, przewodniki, mapy turystyczne, gadżety reklamowe i inne. Na promocję zaplanowano 
kwotę 54.000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 410.853,00 zł, w tym dofinansowanie 349.225,05 zł. 

 

8) Przebudowa drogi gminnej Nr 121025G Łupawa-Dąbrówno etap II. W II etapie zrealizowano odcinek o 
długości ok. 576 mb, począwszy od miejsca zakończonych robót I etapu, szerokość jezdni wyniosła 4 m oraz 
poboczy 2x0,50 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na dotychczasowej drodze z bruku granitowego. Koszt 
zrealizowanego odcinka wyniósł 193.404,30 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która  wyniosła 96.702,15 zł. Nadleśnictwo Łupawa 
współfinansowało inwestycję, przeznaczając na ten cel 50.000,00 zł. Zadanie związane z przebudową drogi 
Łupawa – Dąbrówno o długości ok. 3360 mb zostało podzielone na 3 etapy. Realizacja etapu I o długości 760 
mb odbyła się w 2019 roku, a realizacja III etapu odbędzie się w dalszych latach, w zależności od możliwości 
finansowych Gminy. 

 
       Zdjęcie: Odcinek drogi Łupawa-Dąbrówno etap II 

9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II – Łupawa- W ramach inwestycji zrealizowano 
następujący zakres: 
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• kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 PCV, L= 1.290,80 mb2. kanalizacja tłoczna z rur PE  Ø 
110,  L= 4.002,70 mb; 

• przyłącza z rur Ø 160 PCV szt. 25 o łącznej długości L= 202,80 mb; 

• pompownie sieciowe (tłocznie) – szt. 2; 

• system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS kompatybilny z istniejącym 
systemem w Zakładzie Usług Publicznych w Potęgowie. 

Łącznie długość kanalizacji 5,5 km. Odbiorcami inwestycji jest 25 gospodarstw domowych. Zrealizowana 
inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Potęgowo. Zadanie zostało 
zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku ( pożyczka w części umarzalna). 

 

      Zdjęcie: Kanalizacja sanitarna Grąbkowo Kolonia 

10) Zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łupawa- pojazd na podwoziu Scanii P410 z 

pięcioosobową kabinę i z zabudową. W skład wyposażenia tego pojazdu wchodzą m.in.: zbiornik wodny o 

pojemności 5000 litrów, stacjonarny maszt oświetleniowy i dwa maszty przenośne, 8-tonowa wyciągarka. 

Pojazd kosztował 1,1 mln zł. Zakup kwotą 450 tys. zł wsparł m.in. Urząd Gminy w Potęgowie (min z funduszu 
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sołeckiego) , Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 260 tys. zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej - 108 tys. zł, a także przedsiębiorcy z gminy Potęgowo. 

 
Zdjęcie: Wóz strażacki zakupiony dla OSP Łupawa 

11) W trakcie realizacji jest modernizacja 10 

świetlic wiejskich w ramach projektu 

„Społeczni do Potęgi" tj.(Łupawa, 

Malczkowo, Nowa Dąbrowa, Wieliszewo, 

Grąbkowo, Żochowo, Rzechcino, 

Czerwieniec, Dąbrówno, Głuszynko), do 

których trafi także nowe wyposażenie za 

kwotę 300 tys. zł. Dzięki pozyskanym 

funduszom zatrudnionych zostanie 7 osób 

do prowadzenia punktów świadczenia usług 

społecznych. W ramach projektu 

wyremontowane zostaną także dwa place 

rekreacyjne za łączną kwotę 40 tys. zł. 

Dodatkowo, w odświeżonych świetlicach 

powstaną miejsca świadczeń usług 

społecznych, warsztaty kompetencji oraz 

Szkoła Rodzica. Działania przewidują też 

organizację zajęć opiekuńczych, tworzenie 

kół zainteresowań, klubów promujących 

wolontariat i aktywność społeczną. 

Wsparcie otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie, który został wyposażony w narzędzia do 

zajęć rękodzielniczych, malarskich, teatralnych, muzycznych za kwotę 30 tys. zł.. Przy Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Potęgowie powstanie również Klub Animacji Artystycznej. Całkowita kwota projektu wynosi 

4.170.803,95 zł, w tym dofinansowanie 3.962.263,75 zł, a wkład własny gminy 208.540,20 zł ( jest to wkład 

niefinansowy). Liderem projektu jest Gmina Potęgowo, partnerami: Gmina Dębnica Kaszubska, Fundacja 

Inicjatywa, Altra Consulting. 

Zdjęcie: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Społeczni do Potęgi”. 
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12) Zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

Gmina Potęgowo pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych 
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 
2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów 
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Wysokość dofinansowania na poszczególne szkoły: 

• Szkoła Podstawowa w Potęgowie– otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł. 

• Szkoła Podstawowa w Łupawie– otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł. 

• Szkoła Podstawowa w Skórowie- otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 4000,00 zł.  

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez Gminę Potęgowo wkładu własnego w kwocie 7.000,00 

zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Udział w 

programie umożliwi uczniom szkół podstawowych możliwość  korzystania z wzbogaconej oferty 

bibliotecznej  poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, 

czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek szkolnych.  

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na 

lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, 

szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do 

kultury i wiedzy. Całkowita wartość projektu wyniosła 35 000,00 zł. 

 
Zdjęcie: Książki zakupione w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 
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13) Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła + 

W celu ułatwienia prowadzenia zajęć w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, wsparliśmy nasze dzieci 

sprzętem komputerowym. Do wszystkich gminnych szkół trafiły przenośne i stacjonarne komputery, które są 

odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. 

Gmina Potęgowo przekazała łącznie 112 szt. komputerów, które są wsparciem dla uczniów w czasie 

obowiązującego obecnie nauczania zdalnego. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Zdalna Szkoła” zakupiliśmy 25 

laptopów w kwocie 59 999,75zł z podziałem na: SP Łupawa 9 szt., SP Potęgowo 11 szt., SP Skórowo 5 szt. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Zdalna Szkoła +” zakupiliśmy 

42 laptopy  w kwocie 74 999 ,82 zł z podziałem na: SP Łupawa 20szt, SP Potęgowo 13 szt., SP Skórowo 9 szt. 

Ze środków budżetu gminy nabyliśmy dodatkowo 5 szt. laptopów i przekazaliśmy szkołom z podziałem na: SP 

Łupawa 2 szt., SP Skórowo 3 szt. na łączną kwotę 11.745,00 zł brutto. 

To nie jedyne komputery, które zostały oddane do dyspozycji uczniów. Ponadto Gmina Potęgowo 

przekazała  18 szt. laptopów  z podziałem na SP Łupawa 8 szt., SP Potęgowo 8szt, SP Skórowo 2szt. i 6 szt. 

używanych komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem z podziałem na SP Łupawa 2 szt., SP Potęgowo 2 

szt., SP Skórowo 2 szt. 

Dodatkowo SP w Potęgowie została laureatem ogólnopolskiego konkursu OSEWYZWANIE. W ramach głównej 

nagrody otrzymała 16 laptopów. Sprzęt komputerowy został wypożyczony na zasadzie umów użyczenia. Po 

okresie zdalnego nauczania, komputery wrócą do szkół i dalej będą pomagać w edukacji. 

 

 
Zdjęcie: Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. 
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14) Program „Umiem Pływać” Grupa 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie brała udział  
w  zajęciach w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 2020. 

W 2020 roku zajęcia z nauki pływania wyjątkowo nie rozpoczęły się w marcu. Powodem opóźnienia projektu 

było ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego, w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.  Zajęcia zostały 

przeniesione na okres wakacyjny. Program obejmował 20 godzin lekcyjnych dla każdego ucznia. Wiele dzieci 

opanowało umiejętność pływania w takim stopniu, że samodzielnie potrafią przepłynąć dużą część basenu. 

Inne dzieci przełamały lęk przed wodą i swobodnie się na niej utrzymują. Atrakcyjność prowadzonych w wodzie 

zajęć spowodowała, iż uczniowie z wielką ochotą i radością brali  w nich udział, a nabyte umiejętności pływackie 

oraz wiedza na temat odpowiedzialności i bezpiecznego korzystania z basenu na pewno zaprocentują w 

przyszłości. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.  Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe jest Operatorem Wojewódzkim programu Powszechnej nauki Pływania Umiem Pływać 2020. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego oraz Samorządu Gminnego. Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie nie ponieśli kosztów. 

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Gmina we własnym zakresie pokryła koszty dojazdu dzieci na 

pływalnię. 

 
 Zdjęcie: Projekt „Umiem Pływać” 
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Zdjęcie: Projekt „Umiem Pływać” 

 Zdjęcie: Projekt „Umiem Pływać” 
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15) „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i 

typu Big Bag” 

Gmina Potęgowo pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.  Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 8680,00 
zł. Na realizację przedsięwzięcia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie 
Potęgowo dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8680,00 zł. 

Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów z gospodarstw 

rolnych, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

Efektem rzeczowym było unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi posiadanych przez rolników odpadów w 

łącznej ilości 17,36Mg. 

Wielkość pozyskanych funduszy w 2020r. wyniosła 4 637 536,00 zł.  
 

13 UDZIAŁ GMINY W STOWARZYSZENIACH, ZWIĄZKACH, PARTNERSTWACH  

 
W 2020r. Gmina Potęgowo  była członkiem następujących stowarzyszeń, związków: 
 

• Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

• Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi; 

• Rybacka Lokalna Grupa  Działania Pojezierze Bytowskie; 

• Związek Gmin Pomorskich; 

• Stowarzyszenie S6. 

• Lokalna Organizacja Turystyczna „ Ziemia Lęborska- Łeba”  

• Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy  
 

Gmina Potęgowo od 2017 roku realizuje w partnerstwie z właścicielem biogazowni, tj. Nadmorskimi 
Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno Sp. z o.o. projekt pn.  „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami 
cieplnymi”. Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa 
nowej sieci przesyłowej wraz z modernizacją źródła ciepła. Zaprojektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie 
węzły cieplne (istniejące podlegające modernizacji) oraz planowane do wbudowania w istniejących obiektach, 
w których likwidowane będą indywidualne kotłownie. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni 
zlokalizowanej w biogazowni w Darżynie.  

Ponadto Gmina Potęgowo w 202O rozpoczęła realizację projektu „Społeczni do Potęgi”. Liderem projektu jest 
Gmina Potęgowo, partnerami: Gmina Dębnica Kaszubska, Fundacja Inicjatywa, Altra Consulting. Dzięki 
pozyskanym funduszom wyremontowanych zostanie 10 świetlic,  zatrudnionych będzie  7 osób do prowadzenia 
punktów świadczenia usług społecznych. W ramach projektu wyremontowane zostaną także dwa place 
rekreacyjne. Dodatkowo, w odświeżonych świetlicach powstaną miejsca świadczeń usług społecznych, 
warsztaty kompetencji oraz Szkoła Rodzica. Działania przewidują też organizację zajęć opiekuńczych, tworzenie 
kół zainteresowań, klubów promujących wolontariat i aktywność społeczną. 

Dodatkowo Gmina Potęgowo w 2020r. została partnerem w projekcie „Srebrna Sieć 2 ”- Projekt „Srebrna sieć 
II” stanowi kontynuację i uzupełnienie działań pierwszego projektu „Srebrna sieć”, którego celem było 
utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie 
informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie 
sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego. 
 
Gmina Potęgowo nadal współpracuje z Gminą Radków i Gminą Ustrzyki Dolne (od 2019 roku).  
W ramach umowy o partnerskiej współpracy partnerzy zobowiązują się inicjować i podtrzymywać współpracę 
w zakresie: 
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• oświaty, wychowania i edukacji; 

•  kultury, rekreacji, sportu i turystyki; 

• wymiany młodzież; 

• współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz kołami gospodyń wiejskich; 

• promowania kultury regionalnej; 

• zadań o charakterze ogólnospołecznym; 

• wspierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin. 

Ponadto obie Gminy partnerskie dążyć będą do wspierania szkół, organizacji i stowarzyszeń w ich staraniach do 

nawiązania stosunków przyjacielskich z odpowiednimi grupami i organizacjami w gminie partnerskiej. 

  
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Potęgowo a 

Gminą Ustrzyki Dolne 
 Podpisanie umowy partnerskiej  

pomiędzy Gminą Potęgowo a Gminą Radków 
 

W 2020 roku Gmina Potęgowo przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Celem 

stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję i wykorzystanie energii 

ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia 

społecznego.  

            
         Wójt Gminy Potęgowo 

  
 Dawid Litwin  
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