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Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno” od 1 marca 2012 r. przystąpiło do realizacji projektu współﬁnansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI –
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie
6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich”.
Projekt daje możliwość uzyskania przez 10 kobiet
prawa jazdy kategorii B, skorzystania z warsztatów
z doradcą zawodowym i psychologiem oraz szkolenia
„Moja firma” – w trakcie, którego przybliżone zostaną
podstawowe procedury zakładania firmy, terminologii
ekonomiczno – rachunkowej oraz możliwości pozyskania dotacji na prowadzenie działalności.
W kwietniu 2012 roku rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem, które
miały na celu m.in. identyfikację oczekiwań i wstęp-

nych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron w kontekście rynku pracy, opracowanie
Indywidualnego Planu Działania. Wsparcie psychologiczne obejmuje m.in. pomoc w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom oraz
naukę podstawowych umiejętności społecznych, wzajemnej komunikatywności i asertywności. W ich trakcie uczestniczki poznają lepiej same siebie, odkryją
własne umiejętności i nauczą się pracy w grupie.
W maju rozpoczyna się kurs prawa jazdy kat. B dla 10
kobiet z gminy Debrzno. Uczestniczki projektu przejdą
badania lekarskie oraz zrealizowane zostaną zajęcia
teoretyczne w ramach kursu na prawo jazdy.
W następnym etapie kursu Panie zaczną się
realizować za kierownicą, a tym samym uczyć się
rzemiosła kierowcy. Mamy nadzieję, że uzyskanie prawa jazdy oraz umiejętności zdobyte podczas
warsztatów podniesie konkurencyjność wszystkich
uczestniczek szkoleń i ułatwi znalezienie pracy.

Magdalena Kamowska
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Ogłoszenie Fundacji LGD Naszyjnik Północy
Masz pomysł na Mały projekt??
zapraszamy na bezpłatne

warsztaty a następnie konsultacje

Korzystając z takiej pomocy, będziesz mieć gotowy wniosek!!!
Dodatkowo będzie on sprawdzony przez specjalistę!!!
Bezpłatne warsztaty:
- 25-26 maja 2012 r. godz. 9.00 Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy ul. 29 stycznia 29 Zakrzewo
- 4-5 czerwca 2012 r. godz. 9.00 Zespół Szkół Społecznych przy ul. Jana III Sobieskiego 7a Człuchów

Indywidualne konsultacje:
- 18-19-20 czerwca 2012 r. Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
ul. Ogrodowa 26 Debrzno

Chcesz zostać przedsiębiorcą, albo już nim jesteś
i chcesz dalej rozwijać firmę??
zapraszamy na bezpłatne

szkolenie a następnie konsultacje

Korzystając z takiej pomocy, bez problemu wypełnisz wniosek!!!
Dodatkowo będzie on sprawdzony przez specjalistę!!!
Bezpłatne szkolenie:
- 28 maja 2012 r. godz. 9.00 Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości ul. Ogrodowa 26 Debrzno

Indywidualne konsultacje:
- 11-12 czerwca oraz 21-22 czerwca 2012 r. Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik
Północy ul. Ogrodowa 26 Debrzno.

Z takiej oferty musisz skorzystać!!!
Zgłoś się już dziś!!!
tel. 59 83 35 930
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e-mail biuro@lgdnp.org.pl

Kącik Porad Obywatelskich
Zasiedzenie
Zasiedzenie – sposób nabycia  własności lub
innego prawa rzeczowego przez długoletnie
posiadanie.
Zasiedzieć można zarówno nieruchomość
(grunty) jak i ruchomość (samochód), a także służebność gruntową np. drogę, ale tylko wtedy, gdy jest ona
wytyczona i utwardzona. Zasiedzieć możemy nieruchomość należącą do osoby fizycznej, spółki, spółdzielni, gminy i Skarbu Państwa.
1. Zasiedzenie nieruchomości
Zasiedzieć można każdą nieruchomość lub jej
fizyczną część np. teren wydzielony z większej nieruchomości na działkę budowlaną
Art. 172. Kodeksu cywilnego mówi „Posiadacz
nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa
własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba
że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w
złej wierze
Art. 173. Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni,
zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż
z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez
właściciela
Nieruchomość przez zasiedzenie można nabyć
po spełnieniu dwóch warunków:
• posiadania,
• upływu czasu
2.Posiadanie samoistne
Jest to takie posiadanie, w którym osoba będąca

posiadaczem traktuje siebie jak właściciela i w odniesieniu do nieruchomości zachowuje się tak jak właściciel np. uprawia grunty, zbiera pożytki z gospodarstwa
rolnego, płaci podatki, ubezpiecza budynki, rozbudowuje budynki na gruncie. Wykonywanie prawa własności w imieniu właściciela – czyli posiadanie zależne np.
użytkowanie, najem, dzierżawa nigdy nie doprowadzi
do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.
Jako przykład może posłużyć fakt opuszczenia
nieruchomości przez osobę, która wyjeżdża za granicę,
a sąsiad, który ma pełną świadomość, czyja jest ta nieruchomość, zaczyna z niej korzystać. Pomimo posiadania, nie może jednak taką nieruchomością rozporządzać jak właściciel np. komuś jej darować lub sprzedać.
Jeżeli od chwili takiego posiadania upłynie 30 lat, może
taką nieruchomość zasiedzieć. Sąd wydając orzeczenie potwierdza tylko fakt jej zasiedzenia.
3. W dobrej i złej wierze
Jeśli użytkujemy nieruchomość jak właściciel i jesteśmy przekonani, że przysługuje nam takie
prawo, uznaje się, że robimy to w dobrej wierze.
Posiadaczem w dobrej wierze jest np. właściciel nieruchomości kupionej notarialnie od osoby, która, jak
się później okazało, nie miała prawa jej sprzedawać.
Zła wiara przypisana zostanie użytkownikowi
nieruchomości, który dobrze wie, kto jest jej faktycznym właścicielem lub też mógł to z łatwością ustalić,
ale zlekceważył ten obowiązek. Np. rolnik orientuje się
doskonale, kto jest właścicielem uprawianej przez siebie działki, ale wykorzystuje fakt, że właściciel po wyjeździe za granicę przestał się działką interesować.
Korzystający z nieruchomości w dobrej wierze może starać się o przejęcie jej na własność
przez zasiedzenie po 20 latach użytkowania.
Dla posiadacza w złej wierze termin ten wynosi 30

lat. Za datę początkującą bieg zasiedzenia przyjmuje
się dzień objęcia nieruchomości przez posiadacza.
Dla terminów tych nie ma znaczenia, czy posiadanie w złej wierze zostało zamienione na posiadanie
w dobrej wierze. Decyduje, bowiem chwila wejścia w
posiadanie nieruchomości.
4. Jak się starać o nieruchomość przez zasiedzenie?
Do 1 października 1990 r. obowiązywał zakaz
nabywania na własność poprzez zasiedzenie nieruchomości należących do gmin czy skarbu państwa.
Zakaz zniosła nowelizacja kodeksu cywilnego, która
dopuściła zaliczenie do zasiedzenia okresu sprzed tej
daty. Zalicza się jednak nie więcej niż połowę okresu
zasiedzenia. Jeśli więc jako posiadaczowi nieruchomości państwowej minęło 30 lat zasiedzenia, w tym
nie więcej niż 15 lat byliśmy posiadaczem przed 1
października 1990 r., możemy ubiegać się o potwierdzenie własności.
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, składamy w sądzie rejonowym, właściwym dla
miejsca położenia tej nieruchomości.
Wpis w sprawie o zasiedzenie jest stały
i wynosi 2 tys. zł.
Sąd tylko potwierdzi nabycie własności, które
następuje z mocy prawa po upływie wymaganego
terminu zasiedzenia.
W posiedzeniu sądu uczestniczyć musi właściciel nieruchomości lub jego następca prawny. Ubiegający się o zasiedzenie musi, więc wskazać sądowi
takiego właściciela. Jeśli go nie zna lub nie znajdzie,
wówczas sąd ogłosi publicznie o toczącym się postępowaniu.
Sąd ma obowiązek ustalić i wezwać na posiedzenie wszystkich uczestników postępowania.
Na podstawie postanowienia sądu będziemy
mogli wpisać siebie, jako właściciela w księdze wieczystej nieruchomości.

5. Co po wyroku o zasiedzeniu?
Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu,
w ciągu miesiąca należy zapłacić podatek od zasiedzenia. Wynosi on 7% wartości rynkowej nieruchomości. Płaci się go w urzędzie skarbowym właściwym dla położenia nieruchomości. Jeśli w czasie
zasiedzenia ponieśliśmy nakłady na remonty czy
rozbudowę nieruchomości, wartość tych wydatków
możemy odliczyć od podatku na podstawie przedstawionych rachunków czy faktur.
6. Zasiedzenie ruchomości
Do nabycia cudzej rzeczy (ex lege) dochodzi po upływie trzech lat nieprzerwanego posiadania samoistnego. Termin trzyletni liczony jest od
momentu objęcia rzeczy w posiadanie samoistne
i w dobrej wierze.
Istnienie dobrej wiary jest konieczne przez cały
okres 3 lat. Jeżeli posiadacz ruchomości przed upływem 3 lat uzyska wiadomość, że rzecz, którą posiada
pochodzi np. z kradzieży, to nigdy nie stanie się jej
właścicielem.
Podstawa prawna:
1.
Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) , art. 172 -178.
2.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. O kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr
167 poz.1398 z późniejszymi zmianami).
3.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn Dz. U. z 2004 r. Nr 142
poz.1514 z późniejszymi zmianami.

Magdalena Kamowska

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
Wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STOWARZYSZENIE LGR POJEZIERZE KRAJEŃSKIE
zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty z pisania wniosków
w ramach Osi 4 PO RYBY 2007 - 2013.
Warsztaty dotyczące:
• operacji I – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz
• operacji IV – Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej odbędą się:
22.05.2012 Przechlewo
godz. 13.30 - 17.30 - Urząd Gminy, ul. Człuchowska 26
25.05.2012 Jastrowie
godz. 15.00 - 19.00 - Urząd Gminy i Miasta, ul. Żymierskiego 79
25.05.2012 Zakrzewo
godz. 09.00 - 13.00 - Dom Polski, ul. Domańskiego 18
26.05.2012 Debrzno
godz. 9.00 - 13.00 - Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i
Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26

Warsztaty dotyczące:
• operacji II – Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej, lub dywersyﬁkacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem oraz
• operacji III – Podnoszenie wartości produktów rybactwa,
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa odbędą się:
17.05.2012 – Lipka
godz. 9.00 - 13.00 - Urząd Gminy, ul. Kościuszki 28
17.05.2012 – Okonek
godz. 15.00 - 19.00 - Urząd Miejski, ul. Niepodległości 53

18.05.2012 – Rzeczenica
godz. 15.00 - 19.00 - Urząd Gminy, ul. Człuchowska 27
19.05.2012 – Człuchów
godz. 9.00 - 13.00 - Szkoła Podstawowa w Rychnowach,
Rychnowy 5
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniach na adres: biuro@lgrpk.pl lub pod nr tel. 59 83 35 945
Biuro LGR Pojezierze Krajeńskie

Animacja w wymiarze społecznym.
Animacja – kojarzona najczęściej jako działanie związane z kulturą lub sportem. Czym jest w wymiarze społecznym? Jak może
pozytywnie zmienić Twoje otoczenie? Czy należy oraz jak można
ją wykorzystać dla przeprowadzenia zmiany w środowisku lokalnym przez rozwój kapitału społecznego? O animacji w ofercie
Regionalnego Ośrodka EFS słów kilka...
Na początku nieco teorii. Animację społeczności lokalnych
określają podstawowe dokumenty regulujące funkcjonowanie sieci
Regionalnych Ośrodków EFS. Między innymi mówi o niej treść
misji: „Misją Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły
one rozwojowi regionów oraz poprawiały sytuację ich mieszkańców
na rynku pracy.” Doprecyzowują ją też cele Regionalnych Ośrodków
EFS: „Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS jest kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój
regionu, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego.
Cel ten jest osiągany poprzez wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne
projektów, które mogą być sfinansowane ze środków EFS. Ośrodki
wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań animacyjnych, z wykorzystaniem szkoleń, doradztwa oraz informacji. Ośrodki planują swoje działania w oparciu o diagnozę środowiska
lokalnego, w którym działają, zbierają informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzebach lokalnych, instytucjach/organizacjach
działających w regionie i ich potencjale, liderach lokalnych i istniejących już partnerstwach.”
Powyżej opisany katalog wprost określa obszar działania Regionalnych Ośrodków EFS przy istotnym zaangażowaniu animacji oraz
wsparciu środowisk lokalnych w zakresie ich rozwoju. Przy, słusznym
skądinąd, założeniu że to sami ludzie należący do danej społeczności

wiedzą o nurtujących ich problemach oraz możliwościach ich rozwiązania, rola animacji i praca animatora ma wpłynąć na wygenerowanie
potencjału społecznego, m.in. poprzez szeroko określoną diagnozę środowiska i nurtujących je problemów, pomocy w określeniu drogi, którą
należy iść oraz szerokiemu wsparciu na drodze do realizacji celu.
A jak można osiągnąć z pozoru nieosiągalne? Recepta na
zmianę zamyka się w haśle: „Dla Ludzi, przez Ludzi i z Ludźmi”. Z
pewnością spyta ktoś – co Ja będę z tego miał? W tym momencie już
na początku należy skorygować swoje podejście, spojrzeć nieco szerzej i zmienić nieco pytanie – co My będziemy z tego mieli? My, w rozumieniu ja i moje najbliższe otoczenie. Animacja ma generować zmianę
w jej pozytywnym znaczeniu, z założenia poprzez dobrą atmosferę do
dialogu i współdziałania w ramach lokalnej społeczności dla realizacji
wspólnotowych celów. A kto może być jej podmiotem? Skala jest bardzo szeroka, w zależności np. od obszaru geograficznego – mogą to
być partnerstwa na rzecz rozwoju sołectw, kilku wsi, gminy lub gmin,
powiatu czy powiatów? Wpisuje się w to w takim samym stopniu
współpraca z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi czy nawet animatorami kultury oraz animatorami sportu działającymi przy sieci boisk „Orlik”, a także i przede
wszystkim z osobami, którym zależy na rozwoju lokalnym. Katalog jest
otwarty. Jeśli więc tli się gdzieś iskierka chęci działania dla lokalnego
środowiska w różnym wymiarze, oddolna potrzeba realizacji społecznej potrzeby lub rozwinięcia dotychczasowego działania, dla ułatwienia i usystematyzowania warto skorzystać z oferty bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach działań animacyjnych przez Regionalny
Ośrodek EFS w Chojnicach.
Waldemar Leda
Animator ROEFS w Chojnicach
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach
ul. Gimnazjalna 1/1, Chojnice
tel. 52 565 17 29
e-mail. animator_chojnice@roefs.pl, info_chojnice@roefs.pl ;
www.chojnice.roEFS.pl
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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA
RYBACKA POJEZIERZE KRAJEŃSKIE
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w
ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach
następującego rodzaju operacji:

• Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – konkurs dla podmiotów sektora
publicznego oraz społeczno – gospodarczego;
• Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem –
konkurs dla podmiotów sektora społeczno – gospodarczego;
• Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - konkurs dla podmiotów sektora społeczno – gospodarczego;
• Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej- konkurs dla
podmiotów sektora publicznego oraz społeczno-gospodarczego.
Tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków:

21.05.2012 do 20.06.2012
w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 07.00 – 15.00
we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 17.00

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w
2 egzemplarzach wersji papierowej, w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGR
dniu 20.06.2012 r. o godzinie 15.00
Pojezierze Krajeńskie

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Pojezierze Krajeńskie
Cierznie 64
77 – 310 Debrzno

BIULETYN INFORMACYJNY
redagują:

Redaktor naczelny:
Marlena Barczewska
Korekta:
Zdzisława Hołubowska
skład i opracowanie graficzne: www.kis-reklama.pl
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Pytania prosimy kierować na adres
e-mail: biuro@lgrpk.pl
lub telefonicznie: (59) 83 35 945,
kom. 603 959 887

Biuro LGR Pojezierze Krajeńskie

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

