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Załóż własną firmę !

Sięgnij po bezzwrotną dotację inwestycyjną do 40 000 zł !

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” informuje, iż trwa nabór do projektu pn.:
„Osiągniemy sukces!”, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia
(w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) zamieszkujących teren powiatu człuchowskiego,
które chcą założyć własną firmę.
W ramach projektu przyznamy:
• 20 bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych max po 40.000,00 zł,
• wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone po 1500 zł wypłacane w miesięcznych transzach
z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy.
Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia,
ul. Ogrodowa 26, 77 – 310 Debrzno lub na stronie www.osiagniemysukces.stowdeb.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego br.
od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.00 – 15.00 w biurze projektu.
Więcej informacji:
pod nr tel. (59) 83 35 750, 502-043-654

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
serdecznie zaprasza
na

Bal Karnawałowy 2013

02 lutego 2013 r. w godz. od 2000 do 400
Ośrodek / Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26.
Cena biletu 140 zł od pary.

Zapewniamy:
•ciepłe i zimne przekąski, • napoje bezalkoholowe, • kawę, herbatę,• wspaniałą zabawę
Do tańca zagra dla Państwa zespół„DENS”
Chętnych prosimy o zapisy w sekretariacie Stowarzyszenia lub pod nr tel. 83 35 750, 502 043 654
do 31.01.2013 r. w godz. 800 - 1600
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ELEKTRO-NIE-ŚMIECI
Od
listopada
2012
roku
wychowankowie i nauczyciele Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Debrznie zaangażowali się w
realizację pilotażowego projektu Fundacji MiLA
z Krakowa pod nazwą „Elektro – nie –śmieci”.
Projekt opiera się na sieci szkół z 10 województw
w Polsce, którzy nawiązując współpracę z partnerami
lokalnymi włączą się w kampanię na rzecz zbierania,
segregowania i odzyskiwania odpadów związanych ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Głównym organizatorem działań na terenie gmin
jest młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych pod
opieką nauczycieli/koordynatorów i organizacji pozarządowych ze swoich regionów. W sumie w projekcie
bierze udział 20 szkół reprezentujących każde województwo, wraz z samorządami lokalnymi, w sumie
ponad 200 000 osób bezpośrednio zaangażowanych.
Pierwszym etapem realizacji projektu było wyłonienie szkół laureatów, a następnie przeszkolenie nauczycieli i przedstawicieli organizacji z zakresu zbierania,
segregacji i możliwości odzyskiwania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Nauczyciele i koordynatorzy w swoich szkołach powołali 20 –osobowe zespoły
uczniów w ramach Patroli energośmieci oraz opracowali
harmonogram Kampanii, która opiera się na działaniach
informacyjnych, inwentaryzacyjnych (m.in. likwidacji dzikich wysypisk śmieci), spotkaniach z samorządem i planem naprawczym związanym ze zbiórką elektrośmieci
oraz bieżącym monitoringiem i dokumentacją działań za
pomocą reportaży, filmów, zdjęć zamieszczanych na specjalnie przygotowanej platformie internetowej – Młodych
reportów.
Podczas 10 miesięcy realizacji projektu ucznio-
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wie będą otrzymywali do wykonania zadania w ramach
modułów tematycznych, wezmą udział w zajęciach
warsztatowych, konferencji oraz przeprowadzą zbiórki
elektrośmieci w naszej gminie.
Za nami pierwsza zbiórka elektrośmieci, która
odbyła się 14.12.2012r. Dzięki akcji promocyjnej dotarliśmy do wielu mieszkańców naszego miasta. W sumie
udało nam się zebrać 1,5 tony energośmieci – przeważały stare sprzęty RTV, monitory komputerowe oraz
sprzęt AGD.
W zbiórce bezpośrednio wzięło udział 9 wychowanków MOW, 6 wychowawców i nauczycieli oraz
3 pracowników obsługi . Ogromną pomoc w koordynacji zadań związanych z transportem i obsługą telefoniczną zgłoszeń uzyskaliśmy od pani sekretarz Heleny
Dawidowicz.
Kolejną zbiórkę (już w obrębie całej naszej
gminy) planujemy przeprowadzić w kwietniu 2013 roku.
Wszystkim osobom zaangażowanym w bezpośrednią zbiórkę elektrośmieci oraz w
promocję działań (między innymi Księdzu Proboszczowi, Firmie WAMPOL, właścicielom lokalnych sklepów, Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska
w Debrznie) serdecznie dziękujemy.
Renata Pisuk

Kącik Porad Obywatelskich
Najem mieszkania komunalnego po
śmierci głównego najemcy
Mieszkania komunalne to lokale wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu gminy i gmina
jest ich właścicielem. Mieszkania te, co do
zasady, przeznaczone są dla mieszkańców gminy
mających niskie dochody. Ponieważ są to lokale
należące do gminy, nie można ich dziedziczyć,
w taki sam sposób, w jaki dziedziczy się mieszkania np. własnościowe po śmierci właścicieli,
tj. drogą dziedziczenia testamentowego lub
ustawowego.

Wstąpienie w stosunek najmu mieszkania komunalnego po śmierci jego głównego
najemcy uregulowane jest w całości przez art.
691 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują:
• małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
• dzieci najemcy i jego współmałżonka,
• inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
• osoba, która pozostawała faktycznie we
wspólnym pożyciu z najemcą.
Osoby wyżej wymienione wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli stale
zamieszkiwały z nim w tym lokalu do chwili jego
śmierci (art. 691 § 2 K.c.), co oznacza, że osoby
te muszą i musiały zamieszkiwać w tym lokalu
stale, a nie tylko okazjonalnie. Nie wystarcza tu
sam pobyt, nawet dłuższy, związany np. z opieką
w czasie choroby najemcy.
Wstąpienie w stosunek najmu następuje
z mocy prawa, niezależnie od woli wynajmującego (czyli gminy), jak i najemcy. Jeśli więc
jedna ze stron chce rozwiązać stosunek najmu,
wówczas musi go wypowiedzieć.

Ponieważ wstąpienie w stosunek najmu
odbywa się automatycznie (z mocy prawa), bez
udziału i woli zainteresowanych, osoba, która
wstąpiła w miejsce zmarłego najemcy, często
nie ma żadnych dokumentów wskazujących
na to, że to właśnie ona jest uprawniona do
korzystania z mieszkania na zasadach najmu.
W tym celu osoba taka może wystąpić do gminy
z podaniem o wydanie zaświadczenia o wstąpieniu osoby wnoszącej podanie w stosunek
najmu. Jednakże, osoba składająca takie podanie powinna liczyć się z tym, że urząd gminy
może przeprowadzić postępowanie mające na
celu ustalenie, czy ma ona rzeczywiście uprawnienia do mieszkania, o które się ubiega (np. czy
faktycznie zamieszkiwała z najemcą do chwili
jego śmierci).
Żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek
najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu, co oznacza, że w każdej chwili można
wystąpić o przyznanie tytułu prawnego do mieszkania po śmierci głównego najemcy.
Problem z wstąpieniem w stosunek najmu
mieszkania komunalnego po śmierci najemcy
może pojawić się wówczas, gdy właściciel
lokalu (gmina) kwestionuje i podaje w wątpliwość uprawnienia osoby, która chce wstąpić
w stosunek najmu po zmarłym najemcy, i odmawia wydania zaświadczenia w postępowaniu
administracyjnym. Wówczas konieczne jest wejście na drogę sodową. W celu uzyskania urzędowego potwierdzenia swego prawa do najmu
lokalu należy złożyć do sądu pozew o ustalenie

wstąpienia w stosunek najmu przeciwko właścicielowi mieszkania, czyli gminie – zgodnie z art.
189 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew
należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym
dla miejsca położenia lokalu. Pozew należy
opłacić. Opłata od pozwu to 5% wartości przedmiotu sporu.
Podsumowując: Jeśli umrze główny
najemca mieszkania komunalnego, w którym
także my jesteśmy zameldowani i faktycznie
w nim mieszkamy, a ponadto jesteśmy jedną z
osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego, to automatycznie, na mocy prawa, stajemy
się kolejnym głównym najemcą tego mieszkania
komunalnego. Z chwilą śmierci najemcy uzyskujemy własne prawo najmu lokalu bez dokonywa-

nia żadnych czynności dodatkowych i zgodnie
z prawem możemy w nim mieszkać dalej, jednocześnie płacąc czynsz w takiej wysokości,
w jakiej płacił go zmarły najemca. Jeśli jednak
chcemy mieć potwierdzenie prawa najmu dokumentem urzędowym, wówczas udajemy się do
urzędu gminy i składamy wniosek o wydanie
zaświadczenia o wstąpieniu w stosunek najmu
po osobie zmarłej. Jeśli mimo to, gmina nie
chce nam tego zaświadczenia wydać, wówczas
kierujemy sprawę do właściwego dla miejsca
zamieszkania sądu rejonowego.
Małgorzata Pluto - Prądzyńska

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

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego w Chojnicach
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług
Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego w Chojnicach w roku 2013.
Zachęcamy do uczestnictwa w naszych:
- szkoleniach m.in. z zakresu: Rozliczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Kontroli w projektach PO KL, Realizacji
i rozliczania projektów opartych na kwotach ryczałtowych, Ochrony danych osobowych w projektach PO
KL oraz Prawa Zamówień Publicznych.
- doradztwie, doradca RO EFS udzieli Państwu
informacji na temat identyfikacji źródeł finansowania,
wypracowania koncepcji projektowych i przygotowania projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie, zarządzania projektem, procedur raportowania
i rozliczania dotacji ze środków EFS, monitoringu
i kontroli projektów EFS,
- animacji, w ramach której nakłaniamy do
działań lokalnych, pomagamy lokalnym liderom,
wspieramy istniejące i powstające partnerstwa, zbieramy informacje o regionie, promujemy dobre praktyki EFS.

W szczególności zachęcamy instytucje realizujące projekty z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki do korzystania z Wizyt wspierających, podczas których sprawdzamy poprawność realizowanych projektów w ramach PO KL w siedzibie u Projektodawcy pod kątem formalnym, finansowym oraz
merytorycznym.
Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością
zapraszamy do punktu znajdującego się przy
ul. Gimnazjalnej 1
89 – 600 Chojnice
tel. 52 565 17 29
e-mail. info_chojnice@roEFS.pl
www.chojnice.roEFS.pl
Biuro Regionalnego Ośrodka EFS w Chojnicach czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wszystkie nasze usługi są bezpłatne!
Serdecznie zapraszamy
Zespół RO EFS Chojnice

Do Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie weszła kolejna firma.
IRVI-TECH mgr inż. Jacek Starzyński świadcząca
usługi na terenie całej Unii Europejskiej. Jest
to firma innowacyjna, która swój zakres usług
wzbogaciła o projektowanie oraz INSTALOWANIE
BEZPRZEWODOWYCH
SYSTEMÓW
INTELIGENTNEGO DOMU FIBARO.
Poza tym podejmuje się prac z bardzo szerokiego zakresu elektryki i elektroniki:
• Projekt oraz instalacje systemów bezpieczeństwa

• Projekt oraz instalacje automatycznych systemów
nawadniających
• Projekt oraz instalacje odkurzaczy centralnych
• Instalacje domofonów i wideodomofonów
• Modernizacja instalacji elektrycznych
• Instalacje antenowe
Więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej: www.irvitech.com lub pod numerem
tel.+48 730 275 275, e-mail: irvitech@gmail.com.

Zapraszamy firmy zainteresowane wynajmem powierzchni biurowej i produkcyjno- magazynowo- usługowej na
atrakcyjnych warunkach do kontaktu: Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno
tel. +48 59 722 13 33, kom. +48 784 418 365, e-mail:info@perlowainwestycja.pl, www.perlowainwestycja.pl
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Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno
Oferujemy wynajem:
• komfortowej i przestronnej sali
konferencyjno – szkoleniowej o pow102m2
(50 miejsc siedzących)
Zapewniamy wyposażenie dydaktyczne:
- rzutnik na folie,
- projektor multimedialny,
- bezprzewodowy internet,
- ekran,
- flipcharty,
- tablicę magnetyczną,
- tablicę suucho ścierną,
- telewizor i odtwarzacz wideo,
- monitor LCD46”,
- nagłośnienie,
- 7 stanowisk komputerowych z dostępem do
Internetu
Na życzenie klienta również catering !!!!
• Lunch z przekąskami na zimno i z daniem na
ciepło, w tym potrawy wegetariańskie, napoje
ciepłe (kawa, herbata) i zimne (woda, soki) oraz
dodatki: cukier, śmietanka, cytryna.
Ponadto zapewniamy obsługę cateringu
podczas trwania forów: stoły pod bufet,
obsługę kelnerską, pełną zastawę stołową,
dekorację bufetów, stałe uzupełnienia
składników przerw kawowych.
• KLIMATYZOWANEJ sali bankietowej
o powierzchni 215 m2 (130 miejsc)
na wszelkiego rodzaju przyjęcia
okolicznościowe: wesela ,komunie, stypy
i inne uroczystości.
Na życzenie klienta zapewniamy catering i
dekorację.

Biuletyn informacyjny
redagują:

Redaktor naczelny:
Marlena Barczewska
Korekta:
Zdzisława Hołubowska
skład i opracowanie graficzne: www.kis-reklama.pl
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Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
Stowarzyszenie
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 750
stowdeb@pro.onet.pl
www.stowdeb.pl

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

