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„Przyszłość tworzy się już dziś!”

Podsumowanie projektu

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w Zespole Szkół i Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Debrznie realizowany jest
projekt pn. „Przyszłość tworzy się już dziś!”.
Zadania projektu skierowane są do uczniów
klas drugich i trzecich gimnazjum, a celem jest
wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych.
19 maja 2011 r. 55-osobowa
grupa młodzieży odwiedziła Zespół
Szkół im. Oskara Langego w Białym
Borze. Gospodarze szkoły zadbali
o atrakcyjny i pouczający pobyt
uczestników wycieczki zwiedzono,
m.in. poszczególne klasy i sale
szkoleniowe: salę do przeszkoleń
policjantów, strzelnicę oraz nowo
powstałą klasę taneczną. Dyrektor szkoły p. Andrzej Pastuszek
przywitał naszą grupę, a następnie w swoim wystąpieniu podkreślił,
że uczniowie tzw. klas mundurowych, zdobędą wiedzę ogólną przygotowującą do matury, oraz nauczanie w zakresie ogólnym o służbach
– wojskowej i policyjnej, ich pracy i
życiu codziennym. Natomiast ukończenie technikum hodowli koni
umożliwi uczniom m.in. zatrudnienie
w krajowych i zagranicznych ośrodkach jeździeckich, hodowlanych,
prowadzenie działalności agroturystycznej, a następnie podjęcie studiów wyższych na wybranych uczelniach rolniczych oraz w akademiach
wychowania fizycznego. Zapewniał,
że nową drogę będą pokonywać
wspólnie, zaś droga ta będzie niezwykła, nie łatwa, ale ciekawa i opłacalna. Należy nadmienić, że ucznio-

wie przychodzą do szkoły
z
odległych
miejscowości,
a szkoła gwarantuje wysokiej
jakości
kształcenie.
Po obiedzie wspólnie z dyrektorem
szkoły odwiedziliśmy stadninę koni
oraz najatrakcyjniejsze miejsca
w Białym Borze.
Podsumowanie projektu skupiało całą społeczność szkolną:
gimnazjalistów i nauczycieli. Nie
zabrakło dobrej zabawy i uśmiechu. Podczas imprezy przeprowadzono dla młodzieży wiele konkursów. Wspólna rywalizacja sportowa w połączeniu z zabawą optymalnie integrowała gimnazjalistów.
Na zakończenie nastąpiło podsumowanie konkursów oraz wręczenie dyplomów i upominków edukacyjnych.
Efekty realizowanego projektu przerosły najśmielsze oczekiwania, szczególnie należy zwrócić
uwagę na zaangażowanie uczniów,
którzy poprzez atrakcyjne formy
zajęć, które były dla nich jednocze-

śnie zabawą i okazją do wszechstronnego rozwoju, przyczyniły się
do zwiększenia motywacji wśród
młodzieży do podejmowania samodzielnych działań, ich planowania
i realizacji oraz próbę sprecyzowania predyspozycji co do kierunku
dalszej edukacji. Na podkreślenie
zasługuje także fakt, że realizacja
poszczególnych zadań umożliwiła
uczniom rozwijanie kompetencji
ogólnych związanych z myśleniem,
poszukiwaniem, działaniem, komunikacją i współpracą. Udział w niecodziennych zajęciach niewątpliwie dał młodzieży szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich
jak potrzeba przeżyć emocjonalnych (przygód), potrzeba kontaktów
uczuciowych (koleżeństwo, przyjaźń), potrzeba poczucia własnej
wartości i uznania w grupie rówieśniczej.

Magdalena Kamowska
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Szkolenie
Program Powiatowych Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia
i Spójności Społecznej to pomorski
eksperyment mający na celu ukierunkowanie
międzysektorowego
współdziałania na rzecz ożywienia
gospodarczego, poprawy sytuacji
na rynku pracy oraz rozwiązywania problemów społecznych.
Miał spowodować redystrybucję środków EFS zgodnie z rzeczywistymi potrzebami placówek
z poszczególnych powiatów.
Uczestnikami
szkolenia były osoby zaangażowane
w działania Powiatowych Partnerstw na Rzecz Zatrudnienia
i Spójności Społecznej obszaru RO
EFS w Chojnicach, przedstawiciele
4 powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego i kościerskiego.
Prowadzącym szkolenie był
Pan Marek Hola, który przedstawił rodzaje partnerstw i zasady ich
budowania, opowiedział o genezie
i założeniach Pomorskich Partnerstw

Powiatowych, a także omówił funkcjonowanie partnerstw lokalnych
w województwie pomorskim.
Przedstawiciele
powiatów
uczestniczących w szkoleniu, zaprezentowali efekty działań programu.
W dalszym ciągu spotkania, w formie warsztatów dokonano oceny
aktualnego potencjału i zasobów
Powiatowych Partnerstw na Rzecz
Zatrudnienia i Spójności obszaru

17 maja 2011 roku w Chojnicach
odbyło się szkolenie nt.
„Partnerstwa obszaru RO EFS
Chojnice – stan aktualny
i kontynuacja działań o charakterze dobra wspólnego”.

RO EFS w Chojnicach.
Ostatnim punktem szkolenia
były indywidualne konsultacje dla
przedstawicieli partnerstw powiatowych.

Magdalena
Procajło - Galanty

Projekt „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia i Myśligoszcz,
etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji
sanitarnej w m.Buchowo z przewodem tłocznym do m. Debrzno”
Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
Celem projektu było zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz zmniejszenie dysproporcji regionalnych
w zakresie wyposażenia w infrastrukturę wodno - ściekową.
W ramach projektu w okresie sierpień – listopad 2010 roku wybudowanych zostało łącznie 18,24 km kanalizacji sanitarnej, zamontowano 83 szt. przepompowni przydomowych, wykonano 2 szt przepompowni sieciowych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013
Wartość projektu: 4 528 060,22 zł
Udział Miasta i Gminy Debrzno: 3 173 810,91zł
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Kącik Porad Obywatelskich
Spadek – korzyści czy obowiązki
Nabycie spadku może nieść za sobą określone korzyści związane z dziedziczeniem pewnych dóbr. Dziedziczenie związane
jest jednak z koniecznością dopełnienia przepisanych prawem formalności natury publicznoprawnej. W zależności od
stopnia pokrewieństwa (lub jego braku) ze spadkodawcą oraz wartości spadku w rachubę wchodzić może obowiązek
podatkowy wynikający z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chciałbym, zatem przybliżyć zasady związane
z obowiązkiem podatkowym, który powstaje w chwili przyjęcia spadku.

Najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa
o podatku od spadków i darowizn
z 28 lipca 1983 z późniejszymi
zmianami. Ustawa ta reguluje nie
tylko zasady opodatkowania spadków, ale również dotyczy sytuacji
otrzymania darowizny. W tym artykule zajmiemy się opodatkowaniem spadków jednak zasady dotyczące darowizn są bardzo zbliżone.
Przy dzisiejszym dostępie do źródeł prawa, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu zachęcam również
do samodzielnego zapoznania się
z tym aktem, który nie jest zbyt
obszerny.
Przechodząc do meritum
sprawy należy wskazać, że wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku
nabywcy do osoby, po której (lub
od której – w przypadku darowizny) zostały nabyte rzeczy i prawa
majątkowe. Oznacza to, że nie
zawsze będziemy zobowiązani do
zapłaty takiego samego podatku
przy dziedziczeniu takich samych
„korzyści majątkowych.” Ustawodawca przewidział występowanie
III grup podatkowych. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza
się:
◙ do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę i teściów;
◙ do grupy II - zstępnych rodzeństwa,

rodzeństwo rodziców, zstępnych i
małżonków pasierbów, małżonków
rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
małżonków rodzeństwa małżonków,
małżonków innych zstępnych;
◙ do grupy III - innych nabywców.
Wyjaśnienia
wymagają
pojęcia zstępnych i wstępnych.
Przez zstępnych rozumiemy każdego kolejnego potomka tej samej
osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka zaś wstępni
to przodkowie danej osoby: jej
rodzice (ojca, matkę), dziadkowie (dziadek, babcia), pradziadkowie (pradziadek, prababcia), prapradziadkowie.. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej.
Za rodziców w rozumieniu ustawy
uważa się również przysposabiających w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a za zstępnych także przysposobionych i ich
zstępnych.
Przepisy ustawy umożliwiają uniknięcie – zgodnie z prawem – opodatkowania nabytego
spadku. Dotyczy to jednak ograniczonej grupy najbliższych krewnych
i jest uzależnione od dopełnienia
przewidzianych prawem formalności przed właściwym urzędem skarbowym. Precyzyjnie mówi o tym
art. 4a. ust. 1. w/w ustawy, który
brzmi: „Zwalnia się od podatku
nabycie własności rzeczy lub
praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych,
pasierba, rodzeństwo, ojczyma
i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności
rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od
dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art.
6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od
dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie
spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
Należy zwrócić uwagę, że
najważniejszą kwestią jest, aby
zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na określonym druku - SD-Z2, który jest
dostępny w urzędach skarbowych
bądź możemy go znaleźć wykorzystując Internet.
Jeżeli
jednak
nabywca
spadku (albo jego części) dowiedział się o nabyciu własności lub
praw majątkowych po upływie wskazanych terminów, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi właściwego miejscowo urzędu
skarbowego, nie później niż w terminie miesiąca, licząc od dnia,
w którym dowiedział się o ich nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o
ich nabyciu.
W przypadku niespełnienia
opisanego wyżej warunku nabycie własności rzeczy lub praw
majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych
dla nabywców zaliczanych do
I grupy podatkowej.

Ważną informacją jest, że nie
ma obowiązku zgłoszenia, gdy wartość nabycia nie przekracza 9.637 zł
oraz nabycie następuje na postawie
umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Warto podkreślić, że również w przypadku darowizn kwota
9.637 zł dotyczy otrzymanej darowizny od jednego darczyńcy. Oznacza to, że jeżeli otrzymamy np. po
9.000 zł od każdego z rodziców to
taka kwota też nie będzie objęta
obowiązkiem podatkowym.
Podstawę
opodatkowania
określa art. 7 w/w ustawy, który stanowi, że wartość nabytych rzeczy
i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta war-

tość), ustalona według stanu rzeczy
i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania
obowiązku
podatkowego.
Jeżeli przed dokonaniem wymiaru
podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą (np. spalenie odziedziczonego gospodarstwa w wyniku pożaru wywołanego
uderzeniem pioruna), do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a
odszkodowanie za ubytek należne
z tytułu ubezpieczenia wlicza się do
podstawy wymiaru. Zgodnie z art.
9 w/w ustawy opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od
jednej osoby, własności rzeczy

Kwoty nadwyżki w zł

Reasumując, mogą występować sytuacje, w których będziemy
zobowiązani do uiszczenia pewnych
należności podatkowych po nabyciu spadku bądź darowizny. Najwyższy podatek zapłacą osoby niespokrewnione ze spadkodawcą (albo
darczyńcą); warto przy tym pamiętać, iż w przypadku czynności stwierdzanych notarialnie (gdy dziedziczona
albo darowana jest jakakolwiek nieruchomość), podatek ten pobierze już
notariusz. Pocieszające dla każdego
podatnika jest to, że niekiedy możemy
zostać zwolnieni z tego obowiązku przy zachowaniu wszakże opisanych
wyżej wymogów formalnych (zgłoszeniowych) określonych w ustawie.
Należy pamiętać, że organy podatkowe mają znacznie „trwalszą pamięć”
i nie należy unikać rozliczenia się
z obowiązku –zawsze jest to korzystniejsze niż ukrywanie faktu powsta-

i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
1) 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest
osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
2) 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest
osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest
osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Art. 15 ustawy o podatku od
spadków i darowizn określa zasady
naliczania podatku, który oblicza
się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od
podatku, według następujących
skal:

Podatek wynosi

ponad
do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10.278
3%
10.278
20.556
308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10.278
7%
10.278
20.556
719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10.278
12 %
10.278
20.556
1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

nia obowiązku podatkowego, który, jak
wielokrotnie wskazuje praktyka, i tak
zostaje ujawniony (np. w sytuacji wykazywania urzędowi skarbowemu, skąd
mieliśmy pieniądze na zakup mieszkania albo droższego samochodu).
W celu uniknięcia nieprzyjemności
związanych z niepłaceniem podatków
(kwestia opodatkowania tzw. dochodów
nieujawnionych, karne opodatkowanie
spadku wg wyższej stawki zgodnie z
w/w ustawą, odpowiedzialność karnoskarbowa za niezapłacenie podatku)

należy się szczegółowo zapoznać
z treścią cytowanej ustawy lub skorzystać z pomocy doradców Biura Porad
Obywatelskich. Pomocni w takich sprawach są oczywiście również pracownicy urzędów skarbowych, zwłaszcza,
że udzielane przez nich wyjaśnienia
w sprawie podatku od spadków i darowizn odzwierciedlają praktykę obowiązującą w danym urzędzie skarbowym
(a pamiętać należy, że praktyka bywa
w urzędach różna).
Jacek Janusz

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

„Strażacy z gminy Debrzno w programie 1 Telewizji Polskiej”
W dniu 27 maja br. miało miejsce nagranie reportażu telewizyjnego w Debrznie, dotyczącego
przeprowadzanego kursu Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnej z Miasta i Gminy Debrzno.
Reportaż nagrywany był dla
programu 1 Telewizji Polskiej, do
programu „Kawa czy herbata?”, w
którym to programie, cyklicznie, co
środę, odbywa się prezentacja działań realizowanych w całej Polsce
dzięki Europejskiemu Funduszowi
Społecznemu, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cykl
środowych programów nazywa się
„Eurokapitalni”. Autorzy tego cyklu
reportaży wybierają z całego kraju
najciekawsze projekty realizowane
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, udają się na miejsca
ich realizacji i robią reportaż połączony z wywiadami z uczestnikami
projektu.

Za jeden z najciekawszych
projektów uznany został przez realizatorów programu projekt Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i
Gminy Debrzno”, skierowany do gminnych OSP, pt. „Pierwsza pomoc – drugie życie” dotyczący przeprowadzenia kursu „Ratownika medycznego” dla
strażaków z gminy Debrzno.
Na potrzeby nagrania telewizyjnego, strażacy z jednostek OSP
z naszej gminy zainscenizowali
pokaz ratownictwa medycznego i
pomocy udzielanej ofierze wypadku
samochodowego. Zaprezentowano
także sprzęt szkoleniowy, zakupiony na potrzeby projektu „Pierwsza pomoc – drugie życie”.

W trakcie nagrania, wypowiedzi do programu udzieliły następujące osoby z OSP: Pan Roman
Dylewski, Pani Magdalena Paluch,
Pan Daniel Kaczmarek i Pani
Lucyna Lisowska. Reportaż emitowany był na antenie TVP1 w środę 8
czerwca br., w porannym programie
„Kawa czy herbata?”. W trakcie programu „na żywo” przeprowadzona
została też rozmowa z koordynatorką projektu „Pierwsza pomoc –
drugie życie” – Panią Małgorzatą
Pluto-Prądzyńską. Całe nagranie
dostępne jest na stronie internetowej Stowarzyszenia, www.stowdeb.
pl w zakładce „Wiadomości”.
Małgorzata Pluto-Prądzyńska

Projekt pn. „Skorzystaj z porady – rozwiąż swój problem!”
gościem programu „Kawa czy herbata?”
W dniu 26 maja br. gościliśmy w
Debrznie ekipę telewizyjną TVP 1.

Wizyta związana była z realizacją cyklu reportaży pt. „EUROKAPITALNI”, które emitowane są w

każdą środę podczas porannego bloku
„Kawa czy herbata?”. Nagranie miało na
celu zaprezentowanie założeń i rezultatów realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy
Debrzno” projektu w zakresie poradnictwa obywatelskiego pn.: „Skorzystaj z
porady – rozwiąż swój problem!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu rozpoczęliśmy wraz z początkiem
2011 roku, zaś bezpłatnych porad obywatelskich w ramach niniejszego przedsięwzięcia udzielamy od lutego br.
Pomimo, iż w zasadzie znajdujemy się
we wstępnej fazie realizacji projektu, to

efekty pracy całego Zespołu Realizującego Projekt są już widoczne. Wagę
i znaczenie realizowanych działań
dostrzegło także Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, poszukujące projektów
– ciekawych przedsięwzięć, które mogą
służyć jako przykłady dobrych praktyk
w korzystaniu z funduszy europejskich,
zapraszając nas do programu.
W reportażu ukazane zostały
założenia projektu oraz jego rezultaty i
wpływ na lokalną społeczność. Reporter przeprowadził wywiady z osobami
realizującymi zaplanowane w projekcie działania oraz osobami, które skorzystały z oferowanego wsparcia i dzięki
temu zmieniły swoje życie. W trakcie nagrania wypowiedzi do programu
udzielili: Pani Zdzisława Hołubowska –
Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pani
Anna Sułkowska – doradca Biura Porad
Obywatelskich w Debrznie, Pan Jacek

Janusz – doradca Punktu Poradnictwa
Obywatelskiego w Zakładzie Karnym w
Czarnem oraz Pani Iwona Nilszewska
– klientka Punktu Poradnictwa Obywatelskiego w Sępólnie Krajeńskim. Materiał do reportażu nagrywany był w kilku
miejscach: Biurze Porad Obywatelskich
w Debrznie, Zakładzie Karnym w Czarnem oraz w Sępólnie Krajeńskim.
Reportaż wyemitowany został
na antenie TVP1 w środę 1 czerwca
br., w porannym bloku „Kawa czy herbata?”, a jego uzupełnieniem była rozmowa w studio z koordynatorką projektu „Skorzystaj z porady – rozwiąż
swój problem!” – Panią Anną Kozicką.
Zachęcamy do obejrzenia nagrania,
które dostępne jest na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowdeb.pl
oraz stronie internetowej projektu: www.
bpo.stowdeb.pl
Anna Kozicka
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Dzień Dziecka w Debrznie i w Boboszewie
W tym radosnym dniu, poświęconym wszystkim dzieciom, małym i dużym nie zabrakło zabaw
zorganizowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie.
Zaczęło się 1 czerwca w Przedszkolu Miejskim im. Jana Brzechwy.

Konsultantki LPI zorganizowały dla dzieci pogadankę
o Unii Europejskiej. Dzieci dowiedziały się między innymi, które
kraje należą do Unii Europejskiej, poznali hymn i maskotkę
Unii – Syriusza. Po zakończonej
rozmowie dzieci otrzymały upominki, wśród których znalazły
się słodycze, długopisy i notesy.
Kolejna zabawa miała
miejsce 4 czerwca w miejscowości Boboszewo. Konsultantki
LPI zorganizowały dwa konkursy. W pierwszym konkursie, który weryfikował wiedzę
o Unii Europejskiej udział wzięła
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młodzież. Trzy czteroosobowe
zespoły zmagały się z pytaniami
dotyczącymi założenia i funkcjonowania UE. Konkurs składał się z trzech etapów m.in.
w ramach pierwszego etapu
należało wskazać prawidłową
odpowiedź spośród wskazanych
odpowiedzi A, B, C, drugi etap
polegał na ocenie poprawności zdań, natomiast trzeci – miał
formę pisemną. Konkurs zakończył się wręczeniem dyplomów
i nagród. Wszyscy uczestnicy
otrzymali Atlasy Geograficzne,
dodatkowo za pierwsze miejsce
uczestnicy otrzymali MP3, nato-

miast za drugie Pendrive.
Drugi konkurs adresowany był do młodszego grona
dzieci. Był to konkurs plastyczny
pt. „Unia Europejska Oczami
Dziecka”. Konkurs również był
nagradzany, za pierwsze miejsce można było otrzymać plecak
i kredki, za drugie piłkę i zestaw
szkolny, za trzecie zestaw farb
plakatowych i kredki.
Tak minęły te cudowne
dni, tęczowe pełne radości
i uśmiechu, najweselsze dni
w całym roku.

Ilona Sołtyk
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