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„Wspólna sprawa – Twój sukces”
W kwietniu br. 20 osób biorących udział w projekcie „Wspólna sprawa – Twój sukces” realizowanym przez 
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” otrzymało dotację inwestycyjną w wysoko-
ści 40 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Projekt ten realizowany jest od 
czerwca ubiegłego roku. Wówczas 
wyłoniona została grupa 25 osób, 
która wzięła udział w cyklu szkoleń 
obejmujących m. in. program płat-
nik, marketing, reklamę, biznesplan, 
obsługę klienta, psychologię oraz w 
spotkaniach doradczych, podczas 
których z pomocą doradców opra-
cowane zostały biznesplany, pod-
legające ocenie Komisji Rekruta-
cyjnej. Komisja wyłoniła 20 najlep-
szych biznesplanów, które uzyskały 
rekomendację do dofinansowania  
w formie jednorazowej dotacji inwe-
stycyjnej na rozwój przedsiębiorczo-
ści. Tym samym na terenie powiatu 
człuchowskiego powstało 20 nowych 
firm (dziesięć zarejestrowanych 
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zostało na terenie gminy Człuchów, 
sześć na terenie gminy Debrzno, 
dwie w gminie Czarne i po jednej 
w gminie Przechlewo i Koczała),  
w tym m.in. pracowania projektowa 
i nadzór budowlany, usługi sprząta-
nia, usługi odwiertu sterowanego, 
butik odzieżowo – jubilerski, labo-
ratorium dentystyczne, agencja 
muzyczna, usługi geodezyjne, pro-
dukcja i sprzedaż rolet tekstylnych, 
sklep motoryzacyjny, język duński 
– tłumaczenia, warsztat samocho-
dowy.

Ponadto każdy z uczestni-
ków otrzyma podstawowe wsparcie 
pomostowe przez sześć miesięcy 
od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w wysokości 1 200 
zł brutto miesięcznie. Dodatkowo  
15 osób, których firma uzyska naj-
niższy wynik finansowy, będzie 
miało możliwość otrzymywania 
przedłużonego wsparcia pomosto-
wego przez kolejne sześć miesięcy 
w tej samej kwocie.

Projekt „Wspólna sprawa 
– Twój sukces” realizowany jest  
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oraz współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Realizacja projektu 
potrwa do końca kwietnia 2012 r.

Anna Zelek



W dniach 27-28 kwietnia br. miała miejsce wizyta studyjna 
przedstawicieli nowopowstającego partnerstwa na rzecz roz-
woju powiatu ostródzkiego zorganizowana przez Elbląskie 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Wizyta studyjna

2

Uczestnikami wizyty 
byli przede wszystkim przed-
stawiciele organizacji poza-
rządowych, którzy chcieli 
zapoznać się z dobrze funk-
cjonującym partnerstwem 
wykorzystującym lokalne 
zasoby do rozwoju swojego 
terenu.

W programie wizyty 
znalazły się, m. in.:  pre-
zentacje dotyczące two-
rzenia partnerstw i  dzia-
łań partnerskich na przy-
kładzie Społecznego Poro-
zumienia Naszyjnik Pół-
nocy, działań Partnerstwa 
Lokalna Grupa Działania 
- Naszyjnik Północy oraz 
partnerstwa rozwojowego 
PCPR i OPS powiatu człu-
chowskiego.

Podczas dyskusji poru-
szane były także tematy 
dotyczące współpracy jedno-
stek samorządowych z orga-
nizacjami pozarządowymi  
w kontekście realizacji pro-
jektów.

Ponadto uczestnicy 
wizyty zwiedzili Galerię 
Produktów Lokalnych pro-
wadzoną przez Fundację 
„Naszyjnik Północy”, zabyt-
kowy Park w Małym Buczku, 
Ekomuzeum w Biernatce 
oraz Zespół Pałacowo – Par-
kowy w Starym Gronowie.

Anna Zelek



Kącik Porad Obywatelskich

Jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy?
Osobom, które nie mają własnego mieszkania, nie mają środ-
ków na zakup mieszkania na tzw. wolnym rynku, albo nie 
stać ich na wynajem lokalu od prywatnego właściciela może 
pomóc państwo.

W naszym kraju zapewnianie 
obywatelom mieszkań należy do 
zadań gminy. Gmina jest zobowią-
zana, zgodnie z ustawą, do zapew-
niania osobom o niskich docho-
dach lokali socjalnych i zamien-
nych. Niestety uzyskanie takiego 
mieszkania nie jest łatwe - gminy 
przeważnie posiadają niewielką 
liczbę wolnych mieszkań stano-
wiących tzw. mieszkaniowy zasób 
gminy, a chętnych na ich uzyskanie 
jest dużo. Procedury na ogół trwają 
więc  bardzo długo, a oczekiwanie 
na lokal to zwykle kwestia lat, a nie 
miesięcy.

Zasady przyznawania 
mieszkań z zasobów gminnych 
określają dwa zasadnicze akty 
prawne:

◙ Ustawa z 21 czerwca 2001 
o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i zmianie 
kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, 
poz. 733) 

◙ Uchwała Rady Miejskiej lub 
Rady Gminy właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania lub ostat-
niego stałego zameldowania osoby 
starającej się o mieszkanie z zaso-
bów gminy.
Kto może starać się o miesz-
kanie z gminy?

W myśl art. 21 Ustawy  
o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i zmia-
nie kodeksu cywilnego rada gminy 

uchwala: wieloletnie programy 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy, zasady wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy,  
w tym zasady i kryteria wynajmo-
wania lokali, których najem jest 
związany ze stosunkiem pracy, 
jeżeli w mieszkaniowym zasobie 
gminy wydzielono lokale przezna-
czone na ten cel.

Szczegółowych przepisów 
dotyczących zasad wynajmowa-
nia lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
należy więc szukać w przepisach 
w/w ustawy oraz w uchwałach rady 
gminy, które szczegółowo okre-
ślają, komu gmina może wynająć 
lokale. Lokale te dzielimy na kilka 
typów: 

◙ Lokal zwykły – może 
nadawać się do zamieszkania od 
razu, czasem jednak trzeba go 
wyremontować na własny koszt. 
Dostają je ci, którzy są najwy-
żej w tabelce punktowej ustalonej  
w uchwale Rady Miejskiej,                                                                                 

◙ Lokal socjalny - musi 
nadawać się do mieszkania i być 
na tyle duży, by na jednego miesz-
kańca przypadało co najmniej  
5 m2  powierzchni pokoju, a gdy 
osoba mieszka sama – w sumie 
10 m2. Może mieć obniżony stan-
dard (np. łazienkę na klatce scho-
dowej). 

W pierwszej kolejności lokal 
socjalny dostaną osoby eksmito-
wane, spełniające pewne warunki, 
które sprawdzi sąd wydając wyrok 
eksmisyjny. Prawo do takiego 
lokalu otrzymają: kobiety w ciąży, 
małoletni, niepełnosprawni, ubez-
własnowolnieni oraz osoby spra-
wujące nad nimi opiekę, obłożnie 
chorzy, emeryci i renciści spełnia-
jący kryteria do otrzymania pomocy 
społecznej, bezrobotni. 

Zasady, którymi rządzi się 
przyznawanie mieszkań komunal-
nych są różne dla każdej gminy  
i regulują je uchwały Rady Gminy. 
Dlatego też starania o mieszkanie  
z gminy należy rozpocząć od 
dokładnej analizy uchwał Rady 
Gminy, w której staramy się  
o mieszkanie. 

Uchwała Rady Gminy doty-
cząca zasad wynajmowania miesz-
kań komunalnych powinna okre-
ślać między innymi:
◙ wysokość dochodu gospodar-
stwa domowego, uzasadniającą 
oddanie w najem lokalu na czas 
nieoznaczony i lokalu socjalnego, 
◙ warunki zamieszkiwania, kwalifiku-
jące wnioskodawcę do ich poprawy, 
◙ kryteria wyboru osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo zawar-
cia umowy najmu lokalu na czas 
nieoznaczony i lokalu socjalnego, 
◙ warunki zamiany mieszkań 
komunalnych oraz zamiany pomię-
dzy najemcami mieszkań komu-
nalnych, a osobami zajmującymi 
lokale, np. w spółdzielniach miesz-
kaniowych, a także tryb załatwia-
nia wniosków o najem oraz spo-
sób poddania tych spraw kontroli 
społecznej. 



Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie

Stowarzyszenie  
"Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
ul. Ogrodowa 26
77 - 310 Debrzno
tel. +48 59  833 57 50, +48 59 833 71 49
fax +48 59 833 71 79
www.bpo.stowdeb.pl

Starając się o mieszkanie  
z gminy należy pamiętać, że 
nawet dwie sąsiadujące ze sobą 
gminy mogą mieć całkowicie 
różne kryteria przydziału lokali. 
O przyznaniu gminnego lokum 
mogą myśleć tylko Ci, którzy speł-
niają rygorystyczne kryteria, naj-
ważniejsze z nich, to:

◙ Kryterium dochodowe 
– punktem odniesienia jest tu 
wysokość dochodu kandydata na 
najemcę (limit maksymalny, po 
którego przekroczeniu mieszka-
nie komunalne nie przysługuje). 
Z reguły określa się ją, jako sto-
sunek (wyrażony w procentach) 
do najniższej emerytury. Nie ma 
jednolitych dla całej Polski kryte-
riów dochodowych, które upraw-
niałyby do starania się o mieszka-
nie komunalne. Maksymalny limit 
dochodu gmina ustala indywidu-
alnie w swojej uchwale - a różnice 
pomiędzy sąsiadującymi mia-
stami mogą wynosić nawet kilka-
dziesiąt złotych miesięcznie,

◙ Kryterium zamieszkania 
– tzw. zasada domicylu to obo-
wiązek co najmniej kilkuletniego 
zamieszkania lub zameldowa-
nia na terenie gminy, w której sta-
ramy się o lokal komunalny. Ma to 
utrudnić łatwy przepływ osób sta-
rających się o mieszkania komu-
nalne z jednej gminy do drugiej. 

Osoba ubiegająca się  
o mieszkanie z gminy (a także jej 
małżonek) nie może mieć żad-
nego innego tytułu prawnego do 

mieszkania, czyli umowy najmu, 
użyczenia, czy własności. 

Gminy ustalają również 
swoje preferencje (np. preferują 
osoby w trudnej sytuacji życio-
wej, którzy żyją w ciasnocie -  
w przeludnionym mieszkaniu bez 
wygód), a także ekstra warunki 
dla niektórych kandydatów, np. 
wychowanków domów dziecka, 
niepełnosprawnych, osób eks-
mitowanych z prawem do lokalu 
socjalnego. 

Osoby, które chciałyby uzy-
skać od gminy najem miesz-
kania komunalnego i spełniają 
wymagane przez gminę kryteria, 
powinny złożyć wniosek o najem 
mieszkania w wydziale lokalo-
wym swojej gminy. Należy zapy-
tać wcześniej urzędników gmin-
nych o dokumenty wymagane 
przy składaniu wniosku (np. kopia 
dowodu osobistego, zaświadcze-
nie, że od kilku lat pracuje się na 
terenie gminy, zaświadczenie  
o wysokości dochodu itp.) We 
wniosku należy określić rodzaj 
lokalu, o jaki się staramy. Uchwała 
Rady Gminy opisuje dokładnie, 
jaki jest tryb załatwiania wniosków  
o najem mieszkania komunal-
nego, kolejność rozpatrywa-
nia wniosków, a także zasady 
weryfikacji osób oczekujących. 
Należy znać te regulacje, by na 
czas dostarczyć niezbędne doku-
menty (najczęściej do 31 sierpnia, 
bo wnioski są rozpatrywane raz  
w roku we wrześniu) i uzupełniać 

na bieżąco każdą zmianę danych. 
Po złożeniu wniosku pozostaje 
czekanie. O tym, kto znajdzie się 
na liście, a w przyszłości otrzyma 
mieszkanie, decyduje w zdecy-
dowanej większości gmin system 
punktowy. 

Pod uwagę brane są  
m. in.: stosunki społeczne w dotych-
czasowym miejscu zamieszka-
nia (np. patologia), stan zdrowia 
wnioskodawcy lub osób wspólnie 
z nim zamieszkujących (np. chory 
potwierdzony przez lekarza spe-
cjalistę), stan rodzinny, warunki 
rodzinne i mieszkalne w dotych-
czasowym miejscu zamieszkania 
(np. mieszkanie z byłym małżon-
kiem, w lokalu o bardzo złym sta-
nie technicznym) bezdomność, 
wychowankowie placówek oświa-
towo – wychowawczych i innych 
form opieki zastępczej (osoby do 
30 roku życia), okres oczekiwa-
nia (im więcej lat tym więcej punk-
tów), sposób korzystania z dotych-
czasowego lokalu. Osoba oczeku-
jąca na przyznanie lokalu może na 
piśmie lub osobiście zwracać się  
z prośbą do Komisji o podanie infor-
macji dotyczącej aktualnego miej-
sca na liście osób oczekujących  
i realizacji poszczególnych etapów 
załatwienia jej sprawy.

Mimo, że proces stara-
nia się o mieszkanie z gminy jest 
trudny i zazwyczaj trwa dosyć 
długo, to spełniając wymagane 
kryteria zdecydowanie warto pod-
jąć trud pozyskania takiego lokalu.

Dariusz Urbański 



Wyjazd gimnazjalistów
na giełdę edukacyjną

Wizyta w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego
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Założeniem giełdy edukacyjnej było zapoznanie młodzieży z informa-
cją na temat rynku pracy oraz ofertą edukacyjną wszystkich gdyńskich szkół 
ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.  Większość 
uczniów była zainteresowana ofertą szkoły przygotowaną na rok 2011/2012 
oraz zasadami naboru do wybranych placówek. Reprezentanci szkół chętnie 
opowiadali o nauce w danej szkole jak również odpowiadali na pytania. 

Do kontynuowania nauki w danej szkole zachęcały ciekawie przy-
gotowane stoiska oraz ulotki. Gospodarze tegorocznej giełdy zaprezento-
wali kilka stoisk, na których reklamowali poszczególne kierunki kształcenia  
w swojej szkole. Młodzież mogła także zobaczyć jak wygląda nauka zawodów  
w technikach. Swoje produkty prezentowali między innymi: technikum archi-
tektury krajobrazu, technikum budowy okrętów, technikum cyfrowych proce-

sów graficznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się możliwość pozowania do autoportretu, który wyko-
nywali młodzi utalentowani uczniowie szkoły plastycznej. Kolejny wyjazd przewidziany jest do Zespołu Szkół 
im. Oskara Langego w Białym Borze, której największym atutem jest wykształcenie kilku tysięcy absolwentów.  
Szkoła posiada silną pozycję w regionie, ma liczne sukcesy na różnych polach: edukacyjnym, kulturalnym i spor-
towym. Najbardziej atrakcyjne kierunki kształcenia to: klasa policyjna, klasa wojskowa, Technikum Hodowli Koni. 
Młodzież będzie mogła z pewnością lepiej poznać szkoły, w których planuje kontynuować naukę, jak również 
zapoznać się z ofertami szkół, których do tej pory nie brała pod uwagę w kontekście dalszej edukacji.

Magdalena Kamowska

W dniu 16 kwietnia b.r. 
młodzież klas II i III gim-
nazjum Zespołu Szkół  
w Debrznie i Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
miała okazję uczestniczyć  
w wyjeździe na giełdę edu-
kacyjną do Zespołu Ogól-
nokształcących Sporto-
wych Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Gdyni współfi-
nansowanym ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

W dniu 06.05.2011r. 
uczestnicy realizowanego przez 
Stowarzyszenie projektu odwie-
dzili Lokalną Grupę Działania 
Sandry Brdy. Spotkanie odbyło 
się w Kaszubskim Domu Ręko-
dzieła Ludowego w Swornega-
ciach. Uczestnicy wizyty zapo-
znali się z doświadczeniami 
organizacji funkcjonujących na 
obszarze działania LGD San-
dry Brdy z realizacji projektów 
partnerskich w zakresie kultury 
ludowej, dziedzictwa kulturo-
wego Kaszub oraz dziedzictwa 
kulturowego na bazie rzeki Brdy. 
Dodatkową atrakcją były warsz-
taty z pieczenia chleba. Każdy  

z uczestników miał możliwość 
zrobienia swojego bochenka  
i upieczenia go w tradycyjnym 
piecu chlebowym.

Wizyta studyjna odbyła 
się w ramach realizowanego od 
lutego br. przez Stowarzysze-
nie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno” projektu pn.: 
„Działania edukacyjne szansą 
na podniesienie świadomości 
wpływu mieszkańców na roz-
wój obszaru LGD Naszyjnik Pół-
nocy oraz zwiększenie umiejęt-
ności pisania wniosków i realiza-
cji projektów”

Anna Brudnicka



Celem spotkania, w któ-
rym uczestniczyło 31 osób (21 
przedstawicieli KGW i sołectw 
będących w trakcie tworze-
nia KGW - łącznie 12 społecz-
ności lokalnych, 7 przedstawi-
cieli KGW Górki, przedstawi-
ciel WZRKiOR Gdańsk, przed-
stawiciela ODR Człuchów, 2os. 
reprezentujące RO EFS w Choj-
nicach) było zapoznanie przed-
stawicieli KGW z możliwymi pro-
cedurami rejestracji prawnej 
KGW i formami działalności dla 
zwiększenia efektywności pozy-
skiwania środków z POKL.

Możliwości rejestracji 
KGW, niezbędną pomoc przed-
stawił oraz zaoferował Pan Piotr 
Hałuszczak – Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Województwie Pomor-
skim. Odpowiedział na wszyst-
kie pytania zainteresowanych 
oraz omówił korzyści z posia-
dania KRS i pozytywy prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej przeznaczone na cele sta-
tutowe.

Korzyści wynikające z pełno-
prawnej działalności KGW Górki, 
w którą zaangażowani są wszyscy 
mieszkańcy sołectwa (dziadkowie, 
babcie, kobiety, mężczyźni, dzieci) 
omówiła Pani Mirosława Jarząbek, 

przewodnicząca koła.
Informacje na temat możli-

wości wsparcia KGW w ramach 
PO KL zgodnie ze szczegóło-
wym Opisem Priorytetów Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013, przedsta-
wiła animatorka RO EFS w Choj-
nicach Pani Zdzisława Hołubow-
ska. Pani animator przedsta-
wiła założenia oddolnych inicja-
tyw lokalnych, warunki i zasady 
udziału w konkursach ogłasza-
nych przez Departament EFS w 
roku bieżącym w ramach Pod-

Wizyta studyjna w Górkach
Regionalny Ośrodek Funduszu Społecznego w Chojnicach zor-
ganizował dnia 12 kwietnia 2011r. w Górkach, w gminie Karsin 
wizytę studyjną dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich  
z powiatu chojnickiego i człuchowskiego. 

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" 
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Ogrodowa 26, 77-310 DEBRZNO
tel. +48 59 833 57 50, +48 59 833 71 49
tel. kom. +48 502 043 654 
fax +48 59 833 71 79
www.stowdeb.pl
e-mail: stowdeb@pro.onet.pl
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działań: 6.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich, 7.3 Inicja-
tywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji, 9.5 Oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich.

Spotkanie umilił występ 
Kabaretu „Pod Gruszą” oraz 
poczęstunek składający się z 
lokalnych i tradycyjnych potraw.

Magdalena Procajło-Galanty


