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Drodzy Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą  
o samorządzie 
gminnym, wójt 

co roku ma obo-
wiązek przedsta-

wienia raportu o stanie 
gminy. Podsumowuje on działal-
ność samorządu gminnego w roku  
poprzednim. Zakres opracowane-
go dokumentu obejmuje przede 
wszystkim realizację polityk,  
programów, strategii, uchwał 
rady gminy i funduszu sołeckiego  
za rok 2019. 

Mam nadzieję, że informacje za-
warte w tym dokumencie posłużą 
mieszkańcom gminy Potęgowo do 
pozyskania większej wiedzy na te-
mat funkcjonowania samorządu,  
a także staną się podstawą do pro-
wadzenia dialogu na temat jego 
rozwoju.

Z przyjemnością przedkładam 
wszystkim mieszkańcom najnow-
szy „Raport o stanie gminy” w wer-
sji skróconej. Pełna treść raportu, 
w obszernej, 80-stronicowej wersji, 
dostępna jest na gminnej stronie 
internetowej www.potegowo.pl

Dawid Litwin
Wójt Gminy Potęgowo

Teren Gminy Potęgowo zajmuje 228,11 
km2 powierzchni, 32 miejscowości skupione  
w 28 sołectwach, w których zameldowanych 
jest 6 773 osób w tym 50% kobiet (wg. stanu 
na 31.12.2019 r.).

Charakterystyczną cechą gminy jest domi-
nacja krajobrazu rolniczego. Występują tu 
przede wszystkim użytki rolne, zajmujące 
ponad 2/3 obszaru gminy. Wśród nich zde-
cydowanie przeważają grunty orne, które 
stanowią ponad 80% gruntów rolnych. Lasy 
zajmują ok. 28% powierzchni gminy.

Na terenie gminy wstępują cenne obsza-
ry przyrodnicze w postaci form i obiektów 
ochrony przyrody są to: część Obszaru 
Chronionego Krajobrazu “Fragment prado-
liny Łeby i wzgórza morenowe na południe 
od Lęborka”, 43 użytki ekologiczne, rezer-
wat przyrody Grodzisko Runowo, 2 stanowi-
ska 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. Funkcjonują 
dwie zabytkowe elektrownie wodne - pocho-
dząca z 1925 r. elektrownia w Łupawie oraz 
wybudowana w 1938 r. elektrownia wodna 
w Poganicach. W okolicach Potęgowa i w 
Darżynie znajdują się farmy elektrowni wia-
trowych.  W ich pobliżu funkcjonuje bioelek-
trownia bazująca na przetwarzaniu odpadów 
biologicznych. W 2019 roku rozpoczęła się 

budowa kolejnej farmy wiatrowej w rejonie 
miejscowości Głuszynko i Grapice. Doce-
lowo zainstalowanych bedzie w niej 20 kon-
strukcji o wysokości 110 m (średnica wirnika 
120 m) i mocy 2,75 MW każda.

W 2019 r. na terenie Gminy Potęgowo: za-
łożono 44 działalności gospodarcze, zawie-
szono – 52 działalności, wznowiono - 24 
działalności, zakończono - 15 działalności 
gospodarczych. Wyniki badania bezrobocia 
w Gminie Potęgowo, rejestrowanego w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku według 
stanu na koniec grudnia 2019 roku wskazu-
ją, że w porównaniu z grudniem 2018 roku 
nastąpił minimalny spadek liczby zarejestro-
wanych bezrobotnych,  a stopa bezrobocia 
utrzymała się prawie na tym samym pozio-
mie.

Wyniki badania bezrobocia w Gminie Po-
tęgowo, rejestrowanego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Słupsku według stanu na 
koniec grudnia 2019 roku wskazują, że w 
porównaniu z grudniem 2018 roku nastąpił 
minimalny spadek liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych,  a stopa bezrobocia utrzyma-
ła się prawie na tym samym poziomie. Liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych w urzędzie 
pracy w końcu grudnia 2019 r. wyniosła 174 
osoby (w tym 99 kobiet), natomiast w 2018 
wynosiła 211 osób (w tym 128 kobiet ).

Podstawowe informacje

W E R S J A  S K R Ó C O N A

6773
liczba mieszkańców
gminy w 2019 roku
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Zarządzanie 
Gminą Potęgowo

WÓJT
GMINY 
POTĘGOWO

RADA
GMINY 

POTĘGOWO

Zenon Brzeski
tel. 695 997 644
veris1111@wp.pl

Bogusław Czerwiński
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
tel. 793 076 617 | boguslawczer@wp.pl

Maciej Grzecza
radny

Maria Krymska
tel. 571 386 209
mieczyslawkrymski5@gmail.com

Dominik Maksymowski
przew. Komisji Budżetu, Rozwoju  
Gospodarczego i Rolnictwa
tel. 695 997 644

dominik.maksymowski@wp.pl

Rafał Małecki
z-ca przew. Komisji Rewizyjnej
tel. 726 042 978 | malyxox@interia.pl

Teresa Mazur
przew. Komisji Spraw Społecznych
tel. 691 387 900 | mazurt60@wp.pl

Andrzej Mikołajczyk
wiceprzewodniczący Rady
tel. 505 012 965

andrzej.grzegorz.mikolajczyk@wp.pl

Anetta Słomińska 
przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
tel. 663 611 510 | anettas663@wp.pl

Mirosław Sudołowicz 
z-c przew. Komisji Skarg, Wniosków, Pet.
tel. 513 160 711

mirek.sudolowicz@wp.pl

Renata Szmajda
z-ca przew. Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa
tel. 516 028 848 | szmajdam@op.pl

Jolanta Tęcza
z-ca przew. Komisji Spraw Społecznych
tel. 509 817 954 | bjtecza@interia.pl

Waldemar Zientarski
przewodniczący Rady
tel. 696 073 561 | kicper1@wp.pl

Teodor Żurawski
tel. 600 567 500
tedizuraw@wp.pl

Renata Spławska
Radna Gminy Potęgowo

2018 - 2020

Podstawowe zadania Gmina Potęgowo  
realizuje poprzez Urząd Gminy 
oraz jednostki organizacyjne.

Dawid Litwin
WÓJT GMINY

tel. 696 286 130
wojt@potegowo.pl

Urząd Gminy w Potęgowie
Zastępca Wójta: Anna Boniecka

ul. Kościuszki 5, tel. 59 811 50 72

Zakład Usług Publicznych
Dyrektor: Elwira Szewczyk

ul. Głuszyńska 10, 59 811 50 73

Gminny Ośrodek Opieki Społecznej
Kierownik: Iwona Gierke

ul. Szkolna 2, tel. 59 811 51 14 

Środowiskowy Dom Samopomocy
Kierownik: Paweł Kamiński

ul. Szkolna 2, tel. 723 206 201

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor: Joanna Basiak

ul. Szkolna 2, tel. 59 848 42 50

Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor: Joanna Princ-Gołębiewska

ul. Szkolna 2b, tel. 59 811 56 99

Szkoła Podstawowa w Potęgowie
Dyrektor: Leszek Domaszk

ul. Szeroka 16, tel. 59 811 53 21

Szkoła Podstawowa w Łupawie
Dyrektor: Bogusław Cyrny

Łupawa 22, tel. 59 846 35 06

Przedszkole w Potęgowie
Dyrektor: Agnieszka Kielas

ul. Głowackiego 5, tel. 59 811 50 61

Szkoła Podstawowa w Skórowie
p.o. Dyrektora: Agnieszka Fir

Skórowo 13a, tel. 59 811 51 68



Raport o stanie Gminy Potęgowo 2019

5

Sołectwo Dąbrówno
Joanna Sypuła

Sołectwo Głuszyno
Bartłomiej Mańkowski
tel. 534 874 703 | aniolg12@wp.pl

Sołectwo Głuszynko
Anna Łagód

Sołectwo Grapice
Helena Głowacka
tel. 661 677 887 | helena@o2.pl

Sołectwo Grąbkowo
Teresa Mazur 
tel. 691 387 900 | mazurt60@wp.pl

Sołectwo Karżnica
Fabian Kozłowski

Sołectwo Łupawa
Krzysztof Ambroziak
tel. 604 990 639

ambroziakkrzysztof@o2.pl

Sołectwo Malczkowo
Wiesław Dubacki
tel. 607 808 160

Sołectwo Nieckowo
Anetta Słomińska
tel. 663 611 510 | anettas663@wp.pl

Sołectwo Nowa Dąbrowa
Justyna Ukleja
tel. 605 315 474

justynau@buziaczek.pl

Sołectwo Nowe Skórowo
Edward Paduch

Sołectwo Potęgowo
Paweł Kostecki
tel. 665 384 589

pawel.kostecki1986@gmail.com

Sołectwo Radosław
Witold Krakowiak

Sołectwo Runowo
Monika Kit - Szewczyk
tel. 796 600 653 | monika-kit1@wp.pl

Sołectwo Rzechcino
Waldemar Sajnóg
tel. 726 523 229 | w.sajnóg@wp.pl

Sołectwo Skórowo
Piotr Treder
tel. 605 957 830

Sołectwo Warcimino
Iwona Łoś
tel. 501 270 797 | iwina1982@o2.pl

Sołectwo Warcimino Osiedle
Remigiusz Ciuńczyk

Sołectwo Wieliszewo
Monika Majewska

Sołectwo Żochowo
Sylwia Krymska
tel. 648 135 759

skrymska10@gmail.com

Sołectwo Żychlin
Mirosław Lejk 
tel. 692 020 138l

Sołectwo Grąbkowo Kolonia
Alina Woźniak - Jakobs
tel. 608 618 816 | alinajakobs@wp.pl

Sołectwo Rębowo
Jolanta Rzeczycka 
tel. 502 375 593 | witki@opoczta.pl

Sołectwo Węgierskie
Jacek Dąbrowski
tel. 600 514 035 | jacad76@interia.pl

Sołectwo Chlewnica
Małgorzata Zawadzka

Sołectwo Czerwieniec
Piotr Kitowski
tel. 724 100 335 | piotr.kitowski@wp.pl

Sołectwo Darżyno
Marcin Kałuża
tel. 530 321 958

Sołectwo Darżynko
Krystian Kotusiewicz
tel. 785 966 839 | krystiam114@wp.pl

Sołtysi Gminy Potęgowo kadencji 2019-2024

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE
WWW.POTEGOWO.PL

•  Biuletyn Informacji Publicznej:
 www.bip.potegowo.pl

•  Facebook Gmina Potęgowo:
www.facebook.com/ugpotegowo

•  Facebook Gminny Ośrodek Kultury:
www.facebook.com/GCKPotegowo

•  Facebook Centrum Promocji Produktu 
Lokalnego:
www.facebook.com/Centrum-Pro-
mocji-Produktu-Lokalnego-w-Karzni-
cy-2286935448248895

• Facebook Środowiskowy Dom  
Samopomocy:
www.facebook.com/Środowisko-
wy-Dom-Samopomocy-w-Potęgo-
wie-135321033869089/

•  Facebook Szkoły w Potęgowie:
www.facebook.com/szkolapotegowo

•  Facebook Szkoły w Skórowie:
www.facebook.com/SzkolaSkorowo

•  Facebook Przedszkola w Potęgowie:
www.facebook.com/Przedszkole-w-Potęgo-
wie-100166911604058



Budżet Gminy Potęgowo na 2019 rok zo-
stał przyjęty Uchwałą Nr III/31/2018 Rady 
Gminy Potęgowo z dnia 14 grudnia 2018 
roku, gdzie plan dochodów wynosił 35 310 
376 zł, natomiast planowane wydatki stano-
wiły kwotę 36 325 025 zł. Planowany deficyt 
budżetu wynosił  1 314 649 zł.

Ostatecznie, w wyniku wprowadzonych 
zmian, realizacja budżetu Gminy Potęgowo 
w 2019 roku przedstawiała się następująco:

I. Dochody
plan 42 286 438,00

wykonanie 42 057 552,66

II. Wydatki
plan 44 557 003,00

wykonanie 43 458 287,69

III. Deficyt/nadwyżka
plan - 2 270 565,00

wykonanie - 1 400 735,03
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Wykonanie dochodów w 2019 roku
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Wykonanie wydatków w 2019 roku

PLAN WYKONANIE

Fundusz Sołecki

Wysokość funduszu 
sołeckiego w roku 2019: 

plan 546 486,45 zł

wykonanie 530 051,25 zł

Sołectwa w roku 2019 wydatkowały środki 
funduszu sołeckiego na doposażenie placów 
zabaw, remont i  wyposażenie świetlic wiej-
skich, zakup książek do biblioteki gminnej, 
zakup sprzętu sportowego, doposażenie jed-
nostek OSP, doposażenie placówek oświato-
wych, estetykę wsi, a także organizację im-
prez integracyjnych.

Tabela przedstawia wysokość funduszu so-
łeckiego na rok 2019 z rozbiciem na po-
szczególne sołectwa.  

Sołectwo Wysokość środków przypadających 
na sołectwo w 2019 roku

Wysokość środków  
wydatkowanych w 2019 roku

Chlewnica 10 224 10 156,72
Czerwieniec 15 198 14 761,45

Darżynko 11 422 10 570,35
Darżyno 19 850 19 462,13

Dąbrówno 21 508 21 505,16
Głuszynko 20 264 19 900,26
Głuszyno 22 429 22 375,94
Grapice 22 797 22 677,11

Grąbkowo 24 731 24 529,67
Grąbkowo Kolonia 12 941 12 938,98

Karżnica 17 132 17 039,65
Łupawa 38 732 38 672,58

Malczkowo 29 061 28 910,07
Nieckowo 20 494 19 977,47

Nowa Dąbrowa 13 034 12 975,43
Nowe Skórowo 16 027 16 000,84

Potęgowo 46 055 45 843,03
Radosław 15 474 15 463,26
Rębowo 14 369 13 864,51
Runowo 15 751 15 667,04

Rzechcino 24 225 24 152,31
Skórowo 19 573 17 300,49

Warcimino 11 468 10 433,33
Warcimino – Osiedle 16 165 8 550,73

Węgierskie 12 066 12 049,22
Wieliszewo 17 961 17 755,41
Żochowo 23 534 23 312,49
Żychlin 14 001 13 205,62
RAZEM 546 486 530 051,25

Raport o stanie Gminy Potęgowo 2019 (wersja skrócona)
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Inwestycje
Budowa wiaty na boisku  

w Wieliszewie

Zadanie realizowane przy wykorzystaniu 
środków zewnętrznych (dotacja z Woje-
wództwa Pomorskiego – „Aktywne So-
łectwo” – 10 000 zł) z udziałem funduszu 
sołeckiego. Wykonano dokumentację pro-
jektową i zrealizowano roboty budowlane. 
Wartość inwestycji ogółem: 25 915 zł.  Środ-
ki z funduszu sołeckiego 15 915 zł.

Budowa chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej 1179G  
na odcinku ul. Kościuszki  

w Potęgowie

Inwestycja powiatowa, w której Gmina 
uczestniczyła w zabezpieczeniu środków 
na realizację zadania na podstawie zawartej 
umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim. 
Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej w wysokości do 
149.311,96 zł.

Przebudowa drogi  
powiatowej nr 1169 G  
Grąbkowo – Runowo 

Inwestycja powiatowa, w której Gmina 
uczestniczyła w zabezpieczeniu środków 
na realizację zadania na podstawie zawar-
tej umowy partnerskiej z dnia 06.02.2019 r.  
W dniu 12.09.2019 r. odbył się odbiór I 
etapu zadania inwestycyjnego współfinan-
sowanego w 50% przez Gminę Potęgowo. 
Przebudową objęty był odcinek drogi od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1188G 
w Grąbkowie w kierunku Kolonii pod Dar-
żynkiem. Gmina udzieliła Powiatowi po-
mocy finansowej w formie dotacji celowej  
w  wysokości do 424 960,75 zł. 

Budowa przyłączy ciepłow-
niczych w Potęgowie  

ul. Szeroka

W trakcie realizacji inwestycji drogowej  
wynikała konieczność zaprojektowania  
i wykonania dodatkowych przejść ciepłow-
niczych pod drogą jeszcze przed zakończe-
niem inwestycji drogowej. Zamierzenie jest 
celowe, ponieważ w przyszłości nie wystąpią 
zniszczenia nowej drogi podczas przyłącza-
nia do sieci nowych odbiorców ciepła. Na 
powyższy zakres wykonano dokumentację 
projektową i zrealizowano inwestycję zgod-
nie z projektem w bieżącym roku.  Wartość: 
136.804,21 zł.

Rozbiórka budynku gospo-
darczego położonego  

na działce nr 21/2 i 21/9  
obręb Głuszyno

W 2019 roku wykonano dokumentację tech-
niczną rozbiórki i  zgodnie z umową z dnia 
19.04.2019 roku dokonano rozbiórki obiek-
tu. Teren po wykonanej rozbiórce przezna-
czony jest na cele kolejnej inwestycji – bu-
dowy świetlicy wiejskiej. Wartość: 76.604 zł.

Zakup i montaż  lamp  
hybrydowych w Rębowie

Inwestycja dotyczyła montażu dwóch punk-
tów świetlnych z dwoma lampami przy dro-
dze gminnej w miejscowości Rębowo. War-
tość: 20.000 zł.

Modernizacja parkingu przy 
Urzędzie Gminy Potęgowo

Rozbudowa  parkingu polegająca na przeło-
żeniu części nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej wraz z krawężnikami i obrzeża-
mi oraz powiększenie parkingu z wykona-
niem  nawierzchni z kruszywa drogowego 
łamanego o powierzchni 144 m2. Wartość: 
16.862,90 zł.

Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego przy rzece  
Łupawa wraz z oznakowa-
niem ścieżki edukacyjnej 

„MEGALITY”

W 2017 r. wykonano dokumentację projek-
tową, a w 2018 roku wyłoniono wykonawcę 
robót budowlanych. Inwestycja zakończo-
na w maju 2019 roku. Zakres oddanych do 
użytku środków trwałych:

•  Altana - scena letnia z zadaszeniem.
•  Utwardzenie powierzchni pod altaną, przed 
sceną i schody z kostki betonowej.
•  Miejsce na ognisko z grillem, utwardzenie  
z kamienia naturalnego.
• Utwardzona powierzchnia do gry w koszy-
kówkę i montaż siłowni zewnętrznej oraz 
wyposażenie placu.  

Dofinansowanie ze środków unijnych  
w ramach Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego.  Wartość: 222.180,13 zł. 

OPIS INWESTYCJI  
KONTYNUOWANYCH Z LAT  

POPRZEDNICH 
STAN NA KONIEC GRUDNIA 2019

Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej Grąbkowo Kolonia 
I; II – Łupawa

Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres zada-
nia  dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej o długości ok. 4.500 mb w tym: skana-

Pełen raport na www.potegowo.pl
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lizowanie miejscowości Grąbkowo Kolonia 
II (pod Dąbrównem) i Grąbkowo Kolonia I 
(pod Łupawą) wraz z podłączeniem do sieci 
w miejscowości Łupawa. Planowana inwesty-
cja przyczyni się do zasilenia niedociążonej 
oczyszczalni ścieków w Łupawie. Inwesty-
cja realizowana przy udziale środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku  - pożyczka 
w części umarzalna.  Wartość: 790.747,85    
  

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 Głu-
szyńską). Realizacja inwestycji planowana 
jest w latach 2018 - 2020. W bieżącym roku 
podzielono inwestycję na dwa etapy. I Etap 
dotyczy: odcinka drogi od drogi powiatowej 
Nr 1179G do – ulica Szeroka wraz ze skrzy-
żowaniem (ulica Szeroka - ul. Darżyńska 
przy Szkole Podstawowej w Potęgowie). II 
Etap dotyczy: pozostałej części dokumenta-
cji projektowej (od szkoły do drogi krajowej 
Nr 6). Obecnie w realizacji jest I etap inwe-
stycji, planowany do zakończenia w 2020 
roku. Wartość: 1.845.790,58 zł. 

Pomorskie szlaki Kajakowe
Szlak Wodny Rzeki Łupawa

W roku 2018 wykonano dokumentację pro-
jektową i aplikowano o dofinansowanie ze 
środków UE. W 2019 roku realizowano wy-
datki związane z uzupełnianiem niezbędnych 

dokumentów do wniosku o dofinansowanie. 
Trwają procedury kompletowania dokumen-
tacji w trakcie realizacji. Wartość: 21.526,22 
zł. 

Budowa sieci ciepłowniczej 
w Potęgowie

Celem zadania inwestycyjnego jest zabez-
pieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie 
zwiększenia dostępu dla nowych odbiorców 
ciepła, zmiana źródła ciepła oraz poprawa 
efektywności ekologicznej i ekonomicznej 
sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgo-
wo. W 2016r. wykonano I Etap inwestycji tj. 
odcinek ciepłociągu od budynku Darżyńska 
6 do kotłowni, natomiast w 2018 r wykona-
no część inwestycji podłączenie do bioga-
zowni Darżyno. W roku 2019 zrealizowano 
II ETAP inwestycji: Budowa sieci instalacji 
ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo 
wraz z węzłami cieplnymi oraz budowy sie-
ci „Na Skarpie” ul. Racławicka. Inwestycja 
dofinansowana jest ze środków europejskich 
(Regionalny Program Operacyjny  Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020). Planowany 
termin zakończenia inwesty-
cji czerwiec 2020 r. Wartość: 
3.476.241,75 zł. 

„OZE w gminach 
powiatu słupskie-

go”. Instalacja 
paneli fotowolta-
icznych na obiek-
tach użyteczności 

publicznej

Inwestycja związana jest z 
montażem instalacji foto-
woltaicznej tj. paneli PV w 
ramach poprawy energetycz-
nej obiektów użyteczności 
publicznej. Montaż instalacji 
związany jest z produkcją 
energii elektrycznej na po-
trzeby obiektów wytypowa-

nych w opracowanym przez gminę Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach 
zadania została wykonana instalacja  pa-
neli zgodnie z opracowaną dokumentacją 
techniczną w obiektach publicznych: Urząd 
Gminy Potęgowo; Oczyszczalnia Potęgowo; 
Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Łupawie i 
w Skórowie. Wartość: 530.921,30 zł.

Przebudowa  
drogi gminnej nr 121025  

Łupawa – Dąbrówno I Etap 

W 2016r. wykonano dokumentację projek-
tową na całe zadanie - przebudowę drogi 
o długości 3.369 mb. W roku 2019 zreali-
zowano I etap inwestycji  droga o długości 
760 mb. i utwardzenia placu przy przystanku  
w Łupawie o powierzchni 64 m2. Inwestycja 
zrealizowana zgodnie z planem – zakończo-
ny I Etap inwestycji. Wartość robót ogółem: 
357.293,05 zł. Dofinansowanie w formie do-
tacji z Województwa Pomorskiego w ramach 
wyłączenia z produkcji gruntów rolnych  
(drogi dojazdowe do gruntów rolnych). 

Raport o stanie Gminy Potęgowo 2019 (wersja skrócona)
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Bezpieczeństwo
Pełen raport na www.potegowo.pl

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: członkowie OSP zwyczajni – 94 
w tym: 81 mężczyzn, 13 kobiet; w wieku 18-
65 lat – 89 w tym: 76 mężczyzn, 13 kobiet;  
w wieku ponad 65 lat – 5 w tym: 5 mężczyzn,  
0 kobiet; członkowie mogący brać bezpo-
średni udział w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych – 48; członkowie OSP honorowi – 10.

Na terenie Gminy Potęgowo działają 
dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Liczba członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej: OSP Potęgowo – 20 w tym: 14 
chłopców i 6 dziewcząt; OSP Łupawa– 31  
w tym: 15 chłopców i 16 dziewcząt.

Na wyposażeniu jednostek OSP z terenu 
gminy Potęgowo znajduje się 5 samochodów 
ratowniczo-gaśniczych, w tym: 1 samochód 
lekki, 2 samochody średnie oraz 2 samocho-
dy ciężkie. W roku 2019 strażacy uczestni-
czyli w 146 wyjazdach do zdarzeń.

Największe zdarzenie pożarowe, w któ-
rym brały udział obie jednostki OSP  
z naszej Gminy miało miejsce w dniu  
2 września w miejscowości Karżnica. Pożar 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  
w którym udział brało 9 zastępów Państwowej  
i Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku 
pożaru trzy rodziny straciły dach nad głową. 

JEDNOSTKA  
OSP

POŻAR MIEJSCOWE 
ZAGROŻENIE

ALARM  
FAŁSZYWY

WYJAZD  
GOSPODARCZY

RAZEM

POTĘGOWO 41 39 4 8 92
ŁUPAWA 24 18 0 12 54
RAZEM 65 57 4 20 146

W celu zapewnienia sprawnego funkcjono-
wania ochrony ppoż. i przeciwpowodziowej 
strażacy  z OSP wspierani są w pozyskiwa-
niu zewnętrznych środków finansowych.  
W 2019r. na rzecz jednostek OSP Gminy 
Potęgowo pozyskano z KSRG dotacje w 
kwocie 17.500 zł (wkład własny ze środków 
budżetu gminy - 2787zł). Środki te zosta-
ły przeznaczane m.in. na zakup aparatów 
ochrony dróg oddechowych, radiotelefonów, 
szelek bezpieczeństwa. 

Ponadto jednostki łącznie pozyskały ponad 
14000 zł z rządowego programu 5000+ 
skierowanego dla Ochotniczych Straży Po-
żarnych na akcje z zakresu propagowania 
pierwszej pomocy, wydarzeń sportowych i 
kulturalnych. Pozyskano również środki z 
budżetu obywatelskiego za które jednostka 
OSP w Łupawie zakupiła mikrofongłośniki 
do radiotelefonów, cztery mostki przejazdo-
we, hooligan dielektryczny, prądownice oraz 
linę zabezpieczającą natomiast jednostka 
OSP Potęgowo wykonała nową posadzkę 
pod dwoma stanowiskami samochodowymi 
w remizie. 

POLICJA

Na terenie Gminy Potęgowo za bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny odpowiada Po-
sterunek Policji w Potęgowie, w którym jest 
zatrudnionych pięciu funkcjonariuszy. Po-
licjanci mają do dyspozycji jeden radiowóz. 
Do obowiązków funkcjonariuszy należy: re-
alizowanie zadań służby prewencyjnej, roz-
poznawanie zagrożeń przestępczością oraz 
wykonywanie czynności operacyjno-roz-
poznawczych i dochodzeniowo-śledczych  
w celu ścigania sprawców przestępstw i wy-
kroczeń, realizowanie zadań administracyj-
no-porządkowych, a także współdziałanie  
z samorządem terytorialnym. W roku 2019:
• wypełniono 22 formularze „Niebieska 
Karta” 
• ujawniono 1036 wykroczeń z czego zakoń-
czono: 67 mandatem (w tym 5 dotyczyło 
naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści), 862 pouczeniem, 107 wniosków skiero-
wano do sądu; 
• przeprowadzono 766 interwencji w tym: 
733 w miejscach publicznych, 33 interwencje 
domowe;
• wszczęto 126 postępowań przygotowaw-
czych w tym: 31 dotyczyło nie alimentacji, 8 
znęcania się nad osobą najbliższą, 9 nietrzeź-
wych kierujących i 3 posiadania narkotyków).
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Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Projekty realizowane w 2019 r.  

w ramach środków zewnętrznych:

Mocne Potęgowo
Projekt skierowany jest do grupy 83 pracow-
ników zatrudnionych w  Urzędzie Gminy Po-
tęgowo oraz w jednostkach organizacyjnych: 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Potęgowie, Gminnym Ośrodku Kultury w 
Potęgowie, Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Potęgowie oraz Zakładzie Usług Publicz-
nych ZB. W Potęgowie w ramach projektu 
zostało zakupione ergonomiczne wyposaże-
nie biurowe. Ponadto pracownicy skorzystali 
z karnetów na usługi sportowo-rekreacyjne, 
indywidualnych porad żywieniowych oraz 
pakietów rehabilitacyjnych. 

W ramach projektu odbył się cykl szkoleń 
dla pracowników. Wartość zadania wynio-
sła 273 899,94 zł, z tego pozyskane środki 
to 95% - 260 204,94 zł. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Srebrna Sieć
Celem projektu jest utworzenie w 8 gminach 
na terenie województwa pomorskiego (tj. 
Kobylnicy, Damnicy, Główczyc, Słupska, 
Ustki, Kępic, Potęgowa, Tuchomia) zinte-
growanego, lokalnego systemu usług spo-
łecznych wykorzystujących zdalne technolo-
gie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja 
domowa oraz instrumenty animacji środowi-
skowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci 
samopomocowych i promocję wolontaria-
tu senioralnego. Projekt skierowany jest do 
osób  niesamodzielnych w  wieku powyżej 
60 lat, które ze względu na podeszły wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność wyma-
gają opieki lub wsparcia oraz do ich opieku-
nów faktycznych. Środki w wysokości 163 
830 zł pozyskane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Pomorskie Urzędy Przyja-
zne Przedsiębiorcom

Gmina Potęgowo wraz z Fundacją STIWEK 
na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integra-
cji, Wolności, Edukacji, Kultury realizowała  
projekt partnerski „Pomorskie Urzędy Przy-
jazne Przedsiębiorcom” współfinansowany 
ze środków z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W ramach projektu pracownicy 
Urzędu Gminy Potęgowo od stycznia do 
czerwca 2019 r. uczestniczyli w bezpłatnych 
szkoleniach. 

Projekt obejmował poprawę rozwiązań w 
obszarze elektronizacji procesów obsługi. 
Głównym celem projektu było osiągnięcie 
wysokiej jakości świadczenia usług admi-
nistracyjnych istotnych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej w obszarze po-
datków i opłat lokalnych, zarządzania nie-
ruchomościami oraz kompetencji cyfrowych 
w 8  jednostkach samorządu województwa 
pomorskiego tj. w gminach Wicko, Żukowo, 
Potęgowo, Bobowo, Luzino, Morzeszczyn, 
Malbork, Kartuzy.

Festyn tradycji i smaków 
w Gminie Potęgowo

Projekt został zrealizowany w ramach Prio-
rytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spój-
ności terytorialnej” objętego Programem 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Ce-
lem projektu była organizacja festynu, 
który przyczyni się do promocji i 
kultury obszaru RLGD „Pojezie-
rze Bytowskie” oraz wzmocnie-
nia znaczenia sektora rybnego 
poprzez propagowanie dzia-
łań zmierzających do zwięk-

szenia spożycia ryb.  W ramach organizacji 
festynu został przeprowadzony konkurs 
kulinarny pt. „Tradycyjna potrawa rybna z 
Twojego regionu” na najsmaczniejszą po-
trawę rybną. Jedną z głównych, a na pewno 
najbardziej smakowitych prezentacji, były 
pokazy kulinarne wykonane przez prawdzi-
wych mistrzów kuchni. Niewątpliwą atrakcją 
imprezy były warsztaty z zakresu dziedzictwa 
rybołówstwa, akwakultury i morskiego dzie-
dzictwa kulturowego dla uczestników impre-
zy w tym m.in. zaplatanie sieci, inscenizacja 
legend morskich oraz animacje ruchowe dla 
dzieci przy muzyce związane z powyższą 
tematyką. Na naszej scenie zaprezentowały 
się lokalne zespoły ,,Wiśta wio" z Potęgowa 
oraz KGW Polanki z Karżnicy, wystąpiły 
również niezawodne ,,Ale babki" z Kobylni-
cy i wesoła grupa z Damnicy ,,Damniczan-
ki". Wartość projektu wyniosła 20 788,66 zł, 
z czego dofinansowanie 17 006,00 zł. 

Akademia  
Przedszkolaka

Projekt jest skierowany do dzieci uczęszcza-
jących do Przedszkola w Potęgowie oraz 
Oddziałów Przedszkolnych 
przy Szkole Podstawo-
wej w Łupawie i 
Skórowie. 
Dzie-
c i 8 637 180 zł

fundusze zewnętrzne  
pozyskane w 2019 r.

Raport o stanie Gminy Potęgowo 2019 (wersja skrócona)



uczestniczą w dodatkowych zajęciach z za-
kresu kompetencji kluczowych czy społecz-
no-emocjonalnych, m.in. język angielski, 
zajęcia kreatywne, logopedyczne, rytmiczne, 
przyrodnicze oraz w zajęciach korekcyjno-
-kompensacyjnych. Zajęcia prowadzone są 
zarówno przez kadrę zatrudnioną w od-
działach przedszkolnych  jak i przez kadrę 
z ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Wsparciem zostali objęci również nauczy-
ciele w postaci warsztatów i kursów kwali-
fikacyjnych. W ramach projektu, zakupione 
zostały specjalistyczne pomoce dydaktyczne 
za ponad 215 tys. złotych. W celu dostoso-
wania istniejących miejsc do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami, planuje się mo-
dernizację i adaptację pomieszczeń w Od-
dziale Przedszkolnym w Łupawie poprzez 
wydzielenie dodatkowej sali dydaktycznej i 
stołówki.

Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Działania 3.1. Edukacja 
przedszkolna. Całkowita wartość projektu 
1 005 440,00 zł, z czego dofinansowanie – 
854 624,00 zł. Okres realizacji projektu – 
01.11.2018 r. do 30.06.2021 r.

Zagospodarowanie  
terenu rekreacyjnego przy 

rzece Łupawa wraz  
z oznakowaniem ścieżki 
edukacyjnej „MEGALITY”

Zakres zadania objął zagospodarowanie 
działek obiektami i urządzeniami tj.: budowa 
sceny letniej z altaną o konstrukcji drewnia-
nej, budowa murowanego grilla, utworzenie 
miejsca na ognisko, ławostoły – 4 szt., urzą-
dzenia do siłowni zewnętrznej, leżaki parko-
we – 5 szt., stojak na rowery, ławki parkowe 
– 4 szt., ławki ogniskowe – 5 szt. i kosze na 
śmieci – 4 szt. Utwardzono też część placu. 
Ponadto wykonano 2 tablice informacyjne i 

3 strzałki 

kierunkowe dot. ścieżki edukacyjnej „ME-
GALITY”  na terenie projektowanego tere-
nui w okolicy megalitów przy rzece Łupawa. 
Koszt robót wyniósł 217.875,13 zł. Nadzór 
inwestorski sprawowany był przez Juliusza 
Bernata, koszt nadzoru – 4.305,00 zł. Projekt 
został opracowany przez Monikę Stukan, 
koszt projektu – 4.305,00 zł. Na realizację 
inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 188.494,00 zł z Programu Ope-
racyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach 
środków pozyskanych przez Rybacką Lokal-
na Grupę Działania „Pojezierze Bytowskie 
”na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność.

Usuwanie wyrobów  
zawierających azbest z 
terenu Gminy Potęgowo

Projekt zakłada usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest od mieszkańców Gminy Po-
tęgowo. W ramach zadania zostało zgłoszo-
nych 57 posesji z terenu Gminy Potęgowo 
na łączną ilość odpadów do unieszkodliwie-
nia 96,810 Mg. Dofinansowaniem zostaną 
objęte zadania z zakresu demontażu, zbie-
rania, transportu, zabezpieczenia i uniesz-
kodliwienia odpadów zawierających azbest. 
Przewidywany koszt kwalifikowany zadania 

to 37 659,00 zł, z czego wysokość wnio-
skowanej dotacji Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdań-
sku wynosi 37 

659 ,00zł , 
co sta-

n o w i 

100% dofinansowania. 

Akademia kompetencji 
cyfrowych

W ramach projektu zaplanowano cykl bez-
płatnych szkoleń informatycznych dla miesz-
kańców Gminy Potęgowo powyżej 25 r. ż., w 
tym również emerytów i osób aktywnych za-
wodowo. Szkolenia mają na celu podniesie-
nie kompetencji cyfrowych w zakresie umie-
jętności informatycznych, komunikacyjnych, 
korzystania z usług publicznych, czyli - jak 
wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść 
skuteczność jego działania w codziennym 
życiu. Projekt  współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryteto-
wej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeń-
stwa. Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Wartość dofinansowania wyniosła 149 520 
zł. W ramach projektu zostało zakupionych 
18 komputerów przenośnych. 

Pomorskie Szlaki Kajakowe

Projekt ma podnieść atrakcyjność walorów 
dziedzictwa przyrodniczego Gminy Potę-
gowo, której rzeka Łupawa jest jednym z 
największych atutów. Zaplanowano zago-
spodarowanie dwóch przenosek (miejsc na 
rzece które są niemożliwe do przepłynięcia 
kajakiem) przy elektrowni w Łupawie oraz 
elektrowni w Poganicach, w tym budowę 
pomostów z rynną do wodowania kajaków, 
umocnienie brzegu i odpowiednie oznako-
wanie. W miejscowości Łupawa wybudowa-
na zostanie przystań kajakowa wraz z drogą 
dojazdową. Także tutaj pojawi się oznako-
wanie wodne i tablice informacyjne. Zadanie 
uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% 
wartości tj. kwotę 428 788,96 zł, przy całko-
witym koszcie wynoszącym 504 457,60 zł.

Pełen raport na www.potegowo.pl
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Polityka społeczna
Uchwałą Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy 
Potęgowo z dnia 29.01.2016r.  została przy-
jęta Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Potęgowo na lata 
2016-2025, jako dokument planistyczny, 
określający zasady realizowania lokalnej po-
lityki społecznej. Na podstawie zebranych 
danych od  instytucji  i organizacji działają-
cych w sferze społecznej za rok 2019 należy 
stwierdzić, iż w większości cele strategiczne 
zostały osiągnięte. Działania prowadzone 
były zgodnie z wyznaczonymi kierunkami, 
adekwatnie do potrzeb i problemów spo-
łecznych, w ramach posiadanych zasobów 
i środków finansowych. W odpowiedzi na 
potrzeby mieszkańców Gminy Potęgowo 
zostały wdrożone  odpowiednie  programy 
i projekty społeczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Potęgowie w roku 2019 kontynuował dzia-
łania w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Euro-
pejskiego 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 Potę-
gowo. Realizowane były również działania w 
ramach środków towarzyszących, o których 
mowa w Programie.

W 2019 r. żywność rozdysponowano po-
śród 640 najuboższych mieszkańców Gminy 
Potęgowo z 254 rodzin, W ramach działań 
towarzyszących przeprowadzono: warsztaty 
dietetyczne, kulinarne i  warsztaty gastro-
nomiczne, w których uczestniczyło 12 osób 
oraz Warsztaty Świętego Mikołaja, w których 
brało udział 45 osób.

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 mło-
dzieży” na lata 2019-2023. Celem programu 
jest ograniczenie zjawiska niedożywienia 
dzieci i  młodzieży  z rodzin o niskich docho-
dach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 
W roku 2019 pomocą w ramach programu 
objęto 13 osób.

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018r. został wprowadzo-
ny wieloletni rządowy program „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023”. 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. 

„Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na  rok 2019” to 
program Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Po-
lityki Społecznej, którego celem jest wspie-
ranie jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego i powiatowego w rozwo-
ju systemu wspierania rodzin, w tym zwięk-
szenie dostępu do usług asystenta rodziny w 
gminie oraz do usług koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej w powiecie. W ramach 
programu w roku 2019 sfinansowano część 
wynagrodzenia 1 asystenta rodziny, który 
objął swoim wsparciem 15 rodzin z ternu 
Gminy Potęgowo. W roku 2020 planuje się 
przystąpienie do Programu (w przypadku 
ogłoszenia „Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na  
rok 2020”).

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 
2019”  to program  Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej realizowany w ra-
mach Solidarnościowego Funduszu Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych. Program 
kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. W roku 2019 tutejszy 
Ośrodek  objął wsparciem  5 osób, w łącznej 
ilości 1.000 godzin usług opieki wytchnienio-
wej, świadczonych w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej. Usługi te  wyko-
nywane były przez 5 osób zatrudnionych na 
podstawie umowy cywilno-prawnej.

ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Po-
tęgowie (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi i niepeł-
nosprawnych intelektualnie, które w wyniku 
upośledzenia niektórych funkcji organizmu 
lub zdolności adaptacyjnych wymagają po-
mocy do życia w środowisku rodzinnym i 
społecznym, w szczególności w celu zwięk-
szania zaradności i samodzielności życiowej, 
a także ich integracji społecznej. 

W 2019 roku ŚDS objął wsparciem 27 osób 
- w ramach indywidualnych lub zespołowych 
treningów samoobsługi i treningów umiejęt-
ności społecznych, polegających na nauce, 
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętno-
ści w zakresie czynności dnia codziennego i 
funkcjonowania w życiu społecznym.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH

Zadania określone w Programie realizowane 
są przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Potęgowie. 
W 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń w pełnym 

składzie oraz 1 posiedzenie dotyczące wyda-
nia opinii Komisji w sprawie wydania zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
wydano jedną pozytywne opinię na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 2019r.  rozpatrzyła 24 
zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu z  liczby 
tej 15 wniosków dotyczyło nowych zgło-
szeń, natomiast 9 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 8 spotkań z osobami uzależnionymi. 
W stosunku do 10 osób  sporządzono wnio-
sku i skierowano sprawę do sądu o objęcie 
leczeniem odwykowym. 

W ramach działalności Punktu Konsultacyj-
nego udzielane są porady i pomoc w zakre-
sie : poradnictwa uzależnień, wsparcia osób 
współuzależnionych, wsparcia i pomocy 
dzieciom i rodzinom z problemami alkoho-
lowymi oraz gromadzenia i przekazywania 
informacji na temat dostępnych miejsc  spe-
cjalistycznej pomocy. Spotkania w punkcie 
odbywały się dwa razy w miesiącu po 2 go-
dziny, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Potęgowie oraz świetlicy wiejskiej w 
Łupawie. W 2019 r. do punktu konsultacyj-
nego zgłosiły się 32 osoby w tym 11 kobiet 
oraz 21 mężczyzn. Udzielono łącznie 111 
porad w tym 15 porad osobom współuzależ-
nionym. Do punktu zgłosiło się 7 osób po 
porady z powodu problemu alkoholowego 
bliskiej osoby, 10 osób w związku z własnym 
problemem uzależnienia. Udzielono porad 8 
sprawcom przemocy. 

 
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGA-

NIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Roczny Program współpracy jest dokumen-
tem określającym ramy współpracy Gminy 
Potęgowo z organizacjami pozarządowymi 
i innymi uprawnionymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego dla 
dobra i rozwoju społeczności lokalnej i sta-
nowi element polityki społeczno - finanso-
wej Gminy. W ramach uchwalonego progra-
mu na rok 2019 Gmina Potęgowo planowała 
przeznaczyć środki finansowe w wysokości 
190 000,00 zł, natomiast wykonanie budżetu 
w zakresie współpracy z organizacjami poza-
rządowymi wyniosło 183 122,44 zł.  W 2019 
r. ze środków finansowych Gminy Potęgowo 
na wykonanie zadań publicznych skorzystało 
14 organizacji pozarządowych składając 
swoje oferty w ogłoszonym konkursie i reali-
zując podpisane umowy.  
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Edukacja

Współpraca
W 2019r. Gmina Potęgowo  była członkiem 
następujących stowarzyszeń, związków: 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej; Lokalna Grupa Działania Partner-
stwo Dorzecze Słupi; Rybacka Lokalna Gru-
pa  Działania Pojezierze Bytowskie; Związek 
Gmin Pomorskich; Stowarzyszenie S6; Lo-
kalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lę-
borska- Łeba”.

Gmina Potęgowo w 2019 r. została partne-
rem w projektach dofinansowanych z fundu-
szy zewnętrznych:

„Srebrna Sieć ”- celem projektu jest utwo-
rzenie w 8 gminach na terenie wojewódz-
twa pomorskiego (tj. Kobylnicy, Damnicy, 
Główczyc, Słupska, Ustki, Kępic, Potęgowa, 
Tuchomia) zintegrowanego, lokalnego sys-
temu usług społecznych wykorzystujących 
zdalne technologie informacyjne tj. teleopie-
ka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty 
animacji środowiskowej poprzez tworzenie 
sąsiedzkich sieci samopomocowych i pro-
mocję wolontariatu senioralnego.

„Z NOWĄ ENERGIĄ NA RYNEK PRA-
CY!”- Projekt skierowany jest do 30 mło-
dych bezrobotnych osób, które są bierne 
zawodowo w wieku 15-29 lat oraz zamiesz-
kują na terenie powiatu m. Słupsk i pow. 
Słupskiego. Celem projektu jest nabywanie 
lub uzupełnianie doświadczenia zawodowe-
go oraz praktycznych umiejętności w zakre-
sie wykonywania danego zawodu poprzez 3 
miesięczne staże zawodowe.

„E-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści”- projekt realizowany był w part-
nerstwie z Fundacją Aktywizacja  w ramach 
działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych osi prioryte-
towej POPC na lata 2014-2020. Projekt skie-
rowany był do osób które ukończyły 18 r.ż, 
(m.in. osoby starsze, osoby wykonujące stałą 
pracę, osoby bezrobotne, rolnicy, przedsię-
biorcy, interesanci urzędu gminy, użytkow-
nicy biblioteki, pacjenci ośrodka zdrowia, 
rodzice dzieci uczęszczających do szkoły/
przedszkola).

W 2019 roku Gmina Potęgowo podpisała 
umowę partnerską  z Gminą Radków  i 
Gminą Ustrzyki Dolne. 

W ramach umowy o partnerskiej współpracy 
partnerzy zobowiązują się inicjować i pod-

trzymywać współpracę w zakresie: oświaty, 
wychowania i edukacji, kultury, rekreacji, 
sportu i turystyki, wymiany młodzieży, 
współpracy między jednostkami ochotni-
czej straży pożarnej oraz kołami gospodyń 
wiejskich, promowania kultury regionalnej, 
zadań o charakterze ogólnospołecznym, 
wspierania i upowszechniania idei samorzą-
dowej i promocji gmin.

Ponadto obie Gminy partnerskie dążyć będą 
do wspierania szkół, organizacji i stowarzy-
szeń w ich staraniach do nawiązania stosun-
ków przyjacielskich z odpowiednimi grupa-
mi i organizacjami w gminie partnerskiej.

Każdy uczeń w szkołach znajdujących się na 
terenie Gminy Potęgowo otrzymuje szan-
sę dobrego, rzetelnego, wszechstronnego 
przygotowania umożliwiającego mu podję-
cie nauki na następnym etapie edukacyjnym. 
Pomagamy uczniom m.in. poprzez wprowa-
dzenie dodatkowych godzin: języka niemiec-
kiego w klasach V-VI, koła archeologiczne-
go, zajęć z tenisa stołowego, Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej.

Od 2016 r. w gminie Potęgowo przyznawane 
są Stypendia Wójta Gminy Potęgowo – za 
wyniki w nauce, artystyczne i za osiągnięcia 
sportowe. W roku 2019 r. wypłacono stypen-
dia ogółem na kwotę 17.990,000 zł.

Zestawienie wyników egzaminów w 2019 
roku:

Nazwa szkoły Język polski Matematyka Jęz. angielski

SP w Skórowie 49 44 25

SP w Potęgowie 62 39 59

SP w Łupawie 59 34 47

Gmina 60 
Powiat 59 
Wojew. 62 

Kraj 63

Gmina 37 
Powiat 43 
Wojew. 44 

Kraj 45

Gmina 52 
Powiat 50 
Wojew. 58 

Kraj 59

EGZAMIN OŚMOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA ORAZ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Nazwa szkoły Język polski Historia i WOS

SP w Potęgowie 51,4 57,7

SP w Łupawie 63 51

Gmina 57 
Powiat 59 
Wojew. 62 

Kraj 63

Gmina 55 
Powiat 54 
Wojew. 58 

Kraj 59

Nazwa szkoły Matematyka Pzed. przyrodnicze

SP w Potęgowie 33,7 43,7

SP w Łupawie 32 40

Gmina 33 
Powiat 35 
Wojew. 42 

Kraj 43

Gmina 42 
Powiat 44 
Wojew. 48 

Kraj 49



Kultura
Wizytówką kulturalnej działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgo-
wie w 2019 r. były imprezy i wydarzenia 
cykliczne. Największą imprezą, trwającą 
dwa dni były Dni Gminy Potęgowo, pod-
czas których świętowali nie tylko miesz-
kańcy naszej gminy ale i goście z gmin 
ościennych. 
 
Jako współorganizator GOK w Potęgowie 
może pochwalić się ogólnopolskim raj-
dem rowerowym pt.: „MTB Pomerania 
Maraton”, podczas którego można było 
zwiedzić najpiękniejsze zakątki Gminy 
Potęgowo. Latem organizowaliśmy po 
raz kolejny imprezę sportowo-kultural-
ną o zasięgu krajowym - „Puchar Polski 
Nordick Walking Potęgowo 2019”.

W 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Potęgowie odbywały się zajęcia muzyczne, 
umuzykalniające, wokalne, nauki gry na in-
strumentach, zajęcia taneczne, fitness, kre-
atywne zajęcia plastyczne, warsztaty: cera-
miczne, decoupage, dekoracji świątecznych, 
gotowania szycia itp. W ramach współpracy 
z wieloma instytucjami w GOK-u odbywały 
się szkolenia, zajęcia edukacyjne, kursy, spo-
tkania integracyjne, rozmowy kwalifikacyjne. 
Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie or-
ganizował liczne zajęcia edukacyjno-kultural-
ne z wykwalifikowanymi instruktorami. Pod 
bacznym okiem instruktorów przy GOK 
działają zespoły wokalne i wokalno-instru-
mentalne min: „Wiśta Wio”, „Retro Band”, 
„Mleczaki”. Uczestnicy zajęć to wielokrotni 
laureaci wielu konkursów na szczeblu gmin-
nym, powiatowym i wojewódzkim.

W salach GOK spotykali się członkowie 
Klubu Seniora, scholii parafialnej, „Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży”, „Stowa-
rzyszenia Wista Wio i Przyjaciele”, „Fundacji 
Inicjatywa”, odbywały się w nich również 
zajęcia z instruktorami, spotkania z psycho-
logiem, doradcą zawodowym.

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie w 
2019 r. nadzorował 12 świetlic wiejskich, 
znajdujących się w następujących miejsco-
wościach: Rzechcino, Żochowo, Czerwie-
niec, Głuszynko, Malczkowo, Grąbkowo, 
Dąbrówno, Nowa Dąbrowa, Łupawa, Wie-
liszewo, Potęgowo oraz Centrum Promocji 
Produktu Lokalnego w Karżnicy. Gminny 
Ośrodek Kultury finansował utrzymanie 
w/w obiektów.

W świetlicach Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Potęgowie podczas codziennych zajęć 
realizowany był program cotygodniowych 
zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od-
bywały się warsztaty: plastyczne, artystycz-
ne, 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 ję-
zykowych. 

Dzięki współpracy z Gminną Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Potęgowie w 4 świetlicach wiejskich, od-
bywały się regularnie zajęcia terapeutyczne, 
skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

Działalność Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Potęgowie

W ciągu całego roku GBP w Potęgowie gro-
madzi, opracowuje i udostępnianie materiały 
biblioteczne, zapewnia obsługę biblioteczną 
mieszkańcom gminy, prowadzi działalności 
informacyjną, współdziała z MBP w Słup-
sku i WiMBP w Gdańsku, prowadzi roczną 
i półroczną sprawozdawczość statystyczną.

Biblioteka prowadzi również akcję book-
crossingu, której idea opiera się na założeniu, 
że literaturę należy rozpowszechniać. Książ-
ki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, 
by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. Służy 
temu specjalnie wydzielona półka, z której 
każdy może książkę wziąć bądź odłożyć.

Wielokrotnie w ciągu roku organizowane 
były kiermasze starej i nowej książki, które 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Bibliote-
ka dokonywała także zakupów nowości wy-
dawniczych w hurtowniach.

25 lutego w GBP w Potęgowie rozpoczęto 
inwentaryzację, która została przeprowa-
dzona w związku z odejściem na emeryturę 
długoletniej Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Potęgowie - p. Marii Ksel.  Od 
1 do 12 lipca 2019 r. w Filii GBP w Łupa-
wie przeprowadzono inwentaryzację księgo-
zbioru, w związku z odejściem na emeryturę 
długoletniej pracownicy tej filii p. Lucyny 
Kułakowskiej. Po jej odejściu pracę w biblio-
tece w Łupawie rozpoczęła Agnieszka Kla-
wikowska. 

Zarówno GBP w Potęgowie jak i Filia w 
Łupawie przystąpiły do projektu „Z książką 
na start”. Projekt skierowany jest do dzieci 
w wieku 0-6 lat, przy czym mogą wziąć w 
nim udział zarówno nowi czytelnicy, jak i 
Ci, którzy mają już swoją kartę biblioteczną. 
Każde dziecko w wieku 0-6 lat, które odwie-
dzi bibliotekę i wypożyczy co najmniej jedną 
książkę, otrzyma Pakiet Startowy, czyli Pasz-
port Małego Czytelnika i książkę w prezen-
cie.

Raport o stanie Gminy Potęgowo 2019 (wersja skrócona)
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