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BIULETYN  INFORMACYJNY                     
                                                             

 
1) „ Praca dla młodych” 

     

 
 
    Stowarzyszenie „NRRMiGD” realizuje projekt pn.: 
„Praca dla młodych”, który dedykowany jest dla 
grupy 26 osób, w tym 20 kobiet i 6 mężczyzn w wie-
ku 15-29 lat. Uczestnicy projektu to osoby, zamiesz-
kujące teren powiatu człuchowskiego i chojnickiego, 
które są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształ-
ceniu się czy szkolnictwie, posiadają niskie kwalifi-
kacje, oraz nie są zarejestrowane w urzędzie pracy. 
Głównym założeniem projektu jest aktywizacja za-
wodowa uczestników poprzez m.in. przeprowadze-
nie indywidualnych oraz grupowych spotkań z psy-
chologiem i doradcą zawodowym w celu stworzenia 
IPD dla każdego z uczestników. Kolejną formą udzie-
lonego wsparcia była organizacja kursów/szkoleń. 
Zorganizowano następujące kursy/szkolenia tj. 
opiekun w żłobku, komputerowy ECDL Moduł B4, 
magazyniera wraz z obsługą kasy fiskalnej, kosme-
tyczny ze specjalizacją zdobienia paznokci oraz ob-
sługą kasy fiskalnej, a także kursy prawa jazdy kat. B. 
Aktualnie grupa 25 osób do 30 czerwca odbywa 
staże zawodowe na terenie powiatu człuchowskiego 
oraz chojnickiego. Młode osoby mają szansę na zdo-
bycie doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenie 
się na rynku pracy. W efekcie mogą otrzymać za-
trudnienia w lokalnych przedsiębiorstwach czy in-
stytucjach. Warto podkreślić, że młodzi ludzie zdo-
byli niezbędne kwalifikacje zawodowe, co ułatwić 
powinno im start na rynku pracy. 

 

                                Opracowanie: koordynator projektu  

Justyna Szczepańska  

                                                         

 

 

 

 

2) „Ośrodek Wsparcia i Ekonomii Społecznej” 

 
           

 

 

 

 

 

 
   W okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. podpisano trzy 

umowy o udzielenie wsparcia dotacyjnego dla nowopowsta-

łych Przedsiębiorstw Społecznych, w tym z: Lobella Spół-

dzielnią Socjalną Osób Prawnych z Chojnic, Spółdzielnią 

Socjalną Zielone Tulipany II z Rzeczenicy oraz Spółdzielnią 

Socjalną Imienia Karola Marcinkowskiego w Chojnicach. 

Celem dotacji było wyposażenie 16 stanowisk pracy planowa-

nych do utworzenia w ramach działań projektowych. Dwa 

pierwsze z podmiotów zajmować mają się pielęgnacją oraz 

zakładaniem terenów zielonych, a także drobnymi usługami 

porządkowymi. Trzeci z nich natomiast wydawać będzie bez-

płatne czasopismo dla osób z grup najbardziej zmarginalizo-

wanych, w tym m.in.: osób w podeszłym wieku, niepełno-

sprawnych. Dodatkowo świadczyć będą usługi sprzątające. 

Łączna wartość wsparcia wyniosła ok. 280.000,00 zł. Wartym 

nadmienienia jest fakt, iż w okresie od stycznia do marca 

zatrudnienie znalazło 5 osób z grup defaworyzowanych, ko-

lejnych 11 ma zostać zatrudnionych w najbliższym czasie. 

W związku z powyższym łączna liczba miejsc pracy utwo-

rzonych przy wsparciu finansowym, jak i doradczym 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie  

wynosi 69.      
   W minionym kwartale br. przeprowadzono dwa nabory  

na Formularze Rekrutacyjne dedykowane dla istniejących 

Przedsiębiorstw Społecznych oraz dla Grup Inicjatywnych 

chcących złożyć nowe podmioty. W ich wyniku 2 Spółdziel-

nie Socjalne oraz 7 Grup Inicjatywnych zakwalifikowało się 

do „Ścieżki PS”, która w sposób sformalizowany prowadzi do 

otrzymania dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowych sta-

nowisk pracy.  

    W marcu 2019r. w powiecie człuchowskim i chojnickim 

odbyły się szkolenia dla 7 Grup Inicjatywnych (1 z terenu 

powiatu człuchowskiego i 6 z powiatu chojnickiego). Dwa 

cykle szkoleń dla grup inicjatywnych w ramach Szkoły 

Przedsiębiorczości odbyły się w Chojnicach - łącznie uczest-

niczyły w nich 33 osoby oraz jeden cykl w Człuchowie, w 
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którym udział wzięło 7 osób.  Każdy cykl obejmował 

trzy 6-godzinne szkolenia i miał na celu przygotowanie 

Grup Inicjatywnych do utworzenia własnych przedsię-

biorstw społecznych. Tematyka szkoleń, która stanowi 

obligatoryjny blok szko-

leniowy to: „Tworzenie 

i funkcjonowanie PES”,  

„Marketing, promocja i 

biznes” oraz „Skuteczne 

techniki i metody ne-

gocjacji w biznesie”. 

       Trzy 6-godzinne szkolenia z profesjonalizacji 

PES, które miały  na celu wsparcie w tworzeniu no-

wych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach 

Społecznych, odbyły się w marcu 2019r w Chojnicach. 

Wzięło w nich udział 13 osób z 2 podmiotów. Głowna 

tematyka szkoleń dotyczyła następujących kwestii: 

prawo pracy; zarządzanie czasem, stresem i emocjami; 

wypalenie zawodowe; budowanie zespołu. 

       Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką 

Ekonomii Społecznej OWES w Debrznie zorganizował 

w marcu 6 szkoleń otwartych. W powiecie człuchow-

skim i chojnickim odbyły się po 3 szkolenia z zakresu: 

1. ,,Rachunkowość w PES"- sprawozdanie fi-

nansowe za 2018 r. ( bilans, rachunek zysków  

i strat, informacja dodatkowa), rachunkowość 

pełna lub uproszczona, polityka rachunkowo-

ści, rozliczanie międzyokresowe kosztów, kal-

kulacja kosztów i przychodów działalności sta-

tutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, 

aktywa trwałe i obrotowe, pasywa, pozyskiwa-

nie środków na działalność statutową, dowody 

księgowe w zakresie realizacji i rozliczeń pro-

jektów, działalność pożytku publicznego, roz-

liczanie 1 %, podatki – zasady sporządzania 

deklaracji CIT-8, CIT-8/0, CIT-D. 

2. ,,Aspekty prawne w PES"-  Jak zarządzać fi-

nansami organizacji? Czy i kiedy warto pro-

wadzić działalność statutową odpłatną? Kiedy 

 i na jakich warunkach działalność gospodar-

cza jest sposobem na niezależność finansową 

organizacji? Uproszczona księgowość w NGO 

– dla kogo? W tym kadry i płace w PES 

(omówienie umów cywilnoprawnych: umowa 

o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadcze-

nie usług, jak korzystać z wolontariatu, jak na-

liczać wynagrodzenia zgodnie z budżetem pro-

jektu), nowe spojrzenie na prowadzenie doku-

mentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 

3. ,,Zewnętrzne źródła finansowania PES” - 

składki członkowskie, dotacje, darowizny, dary 

rzeczowe, zbiórki publiczne, 1%, nawiązki, lo-

terie fantowe, sponsoring, crowdfunding, po-

życzki. 

        W szkoleniach otartych uczestniczyły 72 osoby 

(łącznie w dwóch powiatach). Niezmiernie istotnym jest 

fakt, iż Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w De-

brznie prowadzi swoje działania w oparciu o partnerską 

współpracę z instytucjami, podmiotami oraz samorządami z 

subregionu woj. pomorskiego. Celem sformalizowania po-

wyższej współpracy podpisano porozumienia lub umowy o 

współpracy, m.in. z: Powiatowym Urzędem Pracy w Chojni-

cach, Starostwem Powiatowym w Kościerzynie, Urzędem 

Miasta Kościerzyna, Urzędem Gminy w Nowej Karczmie, 

Urzędem Gminy w Starej Kiszewie, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Liniewie, Gminnym Ośrodkiem Kultu-

ry, Sportu i Rekreacji w Liniewie. 

      Ponadto na 24 maja 2019 r.  zaplanowano konferencję 

pt. „Aktualne narzędzia ekonomizacji III sektora”, która 

odbędzie się w Chojnicach. 

Już dziś serdecznie zapra-

szamy wszystkie osoby za-

interesowane, w tym przede 

wszystkim organizacje poza-

rządowe do udziału w wyda-

rzeniu. Podczas konferencji 

zaprezentujemy aktualne i 

dostępne narzędzia ekonomizacji dla organizacji pozarządo-

wych. Oferta stanowi bezpłatne  wsparcie doradczo-

konsultacyjne na wysokim poziomie merytorycznym oraz 

wsparcie inwestycyjne. Środki finansowe, które można pozy-

skać na rozwój NGO mogą stanowić bezzwrotne instrumenty 

wsparcia. Zatem warto dowiedzieć się więcej!!! Wkrótce na 

stronie www.stowdeb.pl zaprezentujemy szczegółowy Pro-

gram konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny!!! 

 

Opracowanie: Zespół OWES 

 

3)  „Świadome Społeczeństwo to aktywne społe-

czeństwo” 

 
                  „Projekt dofinansowany ze środków 

   Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. 

_____________________________________________ 

 
     Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy De-

brzno" w 2019 roku kontynuuje  realizację projektu pn. 

Świadome społeczeństwo to aktywne społeczeństwo! dofi-

nansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich, którego głównym założeniem jest zwiększenie świa-

domości prawnej i obywatelskiej mieszkańców powiatu człu-

chowskiego, sępoleńskiego oraz osób osadzonych w trzech 

zakładach karnych tj. Czarne, Szczecinek i Koronowo. W 

związku z powyższym wszystkie osoby (bez względu na wiek, 

status materialny i finansowy)  zainteresowane uzyskaniem 

wsparcia ze strony przeszkolonego doradcy zapraszamy po 

poradę lub informację obywatelską do Biura Porad Obywatel-

skich mieszczącego się w Stowarzyszeniu "Na Rzecz Rozwo-

ju Miasta i Gminy Debrzno" przy ul. Ogrodowej 26 oraz 

Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w terenie. 

 

Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie czynne jest: 

 

w poniedziałek w godz. 9.30 – 17.30 

we wtorek w godz. 15.30 – 17.00 

w czwartek w godz. 10.00 – 13.00 

w piątek w godz. 15.30 – 19.00 

 

 

Punkt Poradnictwa Obywatelskiego w Sępólnie Krajeńskim 

mieści się w siedzibie Punktu Informacji Turystycznej pr 

Stowarzyszeniu  „Dorośli – Dzieciom”, przy ul. Jeziornej 6 

 i czynny jest: 

http://www.stowdeb.pl/
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- w czwartki w godz. 16.45 – 19.45 

 

Przeszkolony doradca udziela pomocy: 

- osobiście, 

- telefonicznie: 502 043 654 lub 59 833 57 50 

- lub mailowo: stodeb@pro.onet.pl  

bpo@stowdeb.pl  

 

Przykładowe rodzaje porad: spadkowe, rodzinne, w 

zakresie świadczeń/ zasiłków, praw własności, zatrud-

nienia/ bezrobocia, stosunków międzyludzkich,  finan-

sów, mieszkań/lokali, niepełnosprawności, imigracji/ 

repatriacji. 

 

Porady są : bezpłatne, rzetelne, poufne, bezstronne, 

niezależne,  oparte na aktualnym stanie prawnym. 

Dlatego zgłoś się do Nas już dziś!! Serdecznie zapra-

szamy !!         
 

4) „Bezpłatna pomoc prawna oraz obywatel-

ska na co dzień dla każdego” 

 

 

 
 

_____________________________________________ 

 

          Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta  

i Gminy Debrzno” w okresie od 1 stycznia 2019 roku 

realizuje dwa zadania publiczne z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłat-

nego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa tj. Bezpłatna 

 pomoc prawna oraz obywatelska na co dzień dla każ-

dego, które finansowane jest z budżetu państwa w czę-

ści będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie 

dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Człuchowie 

oraz za danie publiczne pn. Realizacja zadania  

publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia 

w 2019 roku na terenie powiatu złotowskiego 2 punktów 

przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego przez organizację pozarządową prowa-

dzącą działalność pożytku publicznego, które finanso-

wane jest z budżetu państwa w części będącej w dyspo-

zycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Sta-

rostwu Powiatowemu w Złotowie. 

 

   Podstawą udzielenia nieodpłatnej porady prawnej 

lub obywatelskiej jest złożenie przez osobę upraw-

nioną oświadczenia, iż nie jest w stanie ponieść kosz-

tów odpłatnej pomocy prawnej !! 

Od 1 stycznia br. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego dzia-

łające na terenie powiatu człuchowskiego oraz powiatu 

złotowskiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem o 

czym świadczy liczba udzielonych porad ! 

 

   Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nie odpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

złotowskiego, w pierwszej kolejności może skorzy-

stać osoba uprawniona po wcześniejszej rejestracji: 

 
- telefonicznej pod nr 509 709 724 (od poniedziałku do 

piątku w godz. 9.00 – 11.00) 

 

- w elektronicznym systemie rejestracyjnym na stronie: 

http://powiat-zlotow.npp-24.pl 

 

   Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego porad-

nictwa obywatelskiego na terenie powiatu człuchowskiego, 

w pierwszej kolejności może skorzystać osoba uprawniona 

po wcześniejszej rejestracji: 

 

- telefonicznej pod nr 502 043 654 lub 59 833 57 50 

 

   Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 

Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Po-

radnictwa Obywatelskiego w 2019 roku działających na terenie 

Miasta i Gminy Debrzno oraz w powiecie złotowskim: 

 

 w Debrz 

Opracowała:  Magdalena Graba 

Prawnik w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

 

5) „Kącik porad prawnych” 

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie 

        W rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego. 

Występują jedynie dwa odrębne majątki małżonków. Podział 

mienia małżonków może 

nastąpić w drodze umowy 

zawartej w formie aktu 

notarialnego  oraz wyjąt-

kowo, przez sąd.  

 

Istnieją dwa rodzaje rozdzielności: 

1) umowna 

2) przymusowa 

 

  Rozdzielność majątkowa umowna. 

1. Rozdzielność majątkowa (zwykła) 

Małżonkowie mogą na mocy umowy sporządzonej w formie 

aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową lub roz-

dzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Każdy z 

 
Miejsce świadczenia 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej 

 
 
Poniedziałek 

 
 
Wtorek 

 
 
Środa 

 
 
Czwartek 

 
 
Piątek 

 
Stowarzyszenie „ Na 
Rzecz Rozwoju 
Miasta  
i Gminy Debrzno” 
 
 

 
 
800- 1200 

 
 
800 – 1000 
i 
1600 – 1800 

 
 
800 – 12.00 

 
 
800 – 10.00 
i 
1600 – 1800 

 
 
8.00 – 1200 

 
Urząd Gminy Lipka 
ul. Kościuszki 28 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13.00 – 17.00 

 
12.30 – 1630 

 
Urząd Gminy Za-
krzewo 
ul. Kujańska 5 
 
 

 
 
- 

 
 
800 – 1200 

 
 
1230 – 1630 

 
 
- 

 
 
- 

 
Urząd Gminy Tar-
nówka 
ul. Zwycięstwa 2 
 
 

 
 
12.30 – 1630 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
Urząd Miasta  
i Gminy Jastrowie 
ul. Gdańska 79 
64-915 Jastrowie 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
800 – 1200 

 
 
1200 – 1600 

 
 
800 – 1200 

 
Urząd Miasta 
ul.  Niepodległości 53 
64 – 965 Okonek 
 

 
 
1230 – 1630 

 
 
1030 – 1430 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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małżonków oprócz majątku nabytego po zawarciu 

umowy, zachowuje również majątek nabyty przed za-

warciem umowy. Majątek nabyty przed zawar-

ciem umowy należy do majątku osobistego małżonka. 

 

Do zawarcia intercyzy wymaga się: 

1. aktu małżeństwa (jeśli strony są już małżeństwem), 

2. pełnej zdolności do czynności prawnych obu stron, 

3. zgodności stron co do ustanawianego rodzaju 

ustroju majątkowego. 

Dla zawarcia umownej rozdzielności majątkowej nie 

jest konieczne jej uzasadnienie. 

Zmiana i rozwiązanie umowy 

Umowę majątkową małżeńską można zmienić albo 

rozwiązać. Gdy rozwiązanie następuje w czasie trwania 

małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność 

ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej. 

Odrębny majątek 

Po podpisaniu intercyzy każdy z małżonków samo-

dzielnie i swobodnie pomnaża swój majątek oraz nim 

zarządza. Małżonek nie ma prawa sprzeciwiać się roz-

porządzeniom w stosunku do składników majątku od-

rębnego dokonywanym przez drugiego z małżonków. 

Nie ma także obowiązku informowania drugiego mał-

żonka o stanie majątku, ani zaciągniętych zobowiąza-

niach. 

Przed lub w trakcie trwania małżeństwa 

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona przed 

zawarciem małżeństwa oraz w trakcie jego trwania. 

Jeśli rozdzielność powstaje w trakcie trwania małżeń-

stwa, majątek wspólny przekształca się we współwła-

sność ułamkową. Natomiast udziały małżonków w 

majątku wspólnym zostają zaliczone na rzecz ich ma-

jątków osobistych. 

2.    Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem do-

robków 

Art. 512 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidu-

je rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. 

Kiedy warto ustanowić rozdzielność majątkową z wy-

równaniem dorobków? Jeśli jedna osoba z małżonków 

przestała pracować zawodowo, a zajęła się domem  

i dziećmi, natomiast druga z nich pracuje i chce usta-

nowienia rozdzielności. Model ten w trakcie trwania 

małżeństwa nie różni się niczym od zwykłej rozdzielno-

ści. Dopiero z ustaniem małżeństwa osoba, której doro-

bek byłby niższy może żądać wyrównania dorobków 

Rozdzielność majątkowa przymusowa 

1.    Ustanowienie rozdzielności majątkowej na mocy 

orzeczenia sądu (przymusowy ustrój majątkowy) 

 

Art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje 

tzw. przymusowy ustrój majątkowy. Każdy z małżon-

ków może wystąpić do sądu z żądaniem ustanowienia 

rozdzielności majątkowej, ale tylko z ważnych powo-

dów. 

Czym są ważne powody? Przyjęło się, że ważne powody to 

sytuacja, która wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie 

lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z 

małżonków, zwykle także dobra rodziny. 

Powstanie rozdzielności 

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w 

wyroku. Wyjątkowo, można ustanowić rozdzielność z dniem 

wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Dotyczy to 

szczególnie sytuacji życia małżonków w rozłączeniu. 

2.    Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocy prawa 

(przymusowy ustrój majątkowy) 

Oprócz intercyzy i orzeczenia sądu, ustawa przewiduje usta-

nowienie rozdzielności z mocy prawa. Przesłankami powsta-

nia rozdzielności jest: 

1. ubezwłasnowolnienie (częściowe i całkowite) jednego z 

małżonków, 

2. ogłoszenie upadłości jednego z małżonków lub 

3. orzeczenie separacji. 

Powstanie rozdzielności 

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa powstaje z dniem 

uprawomocnienia się decyzji sądu. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuń-

czy (Dz. U. z 2012, poz. 788); 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego(ostatnia zmiana: Dz. U. z  2012 r., poz. 908) 

Opracowanie: Magdalena Graba 

Prawnik w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

 

 

Jak wymeldować lokatora bez jego zgody? 

 
      Sprawy meldunkowe reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 

1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.). Zameldowanie w lokalu służy 

wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie 

faktu pobytu w tym lokalu, nie ma natomiast wpływu na ja-

kiekolwiek prawa do lokalu. Tym samym z samego faktu 

zameldowania nie można wywodzić żadnych praw do lokalu. 

      Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czaso-

wego trwającego ponad trzy miesiące, jest obowiązana wy-

meldować się w organie gminy, najpóźniej w dniu opuszcze-

nia tego miejsca. Jeśli osoba nie dopełniła obowiązku wymel-

dowania się, organ gminy wydaje na wniosek lub z urzędu 

decyzję o wymeldowaniu. 

  

Jeśli nie wiemy, gdzie dana osoba przebywa, bądź nie chce 

się ona dobrowolnie wymeldować, należy wystąpić na dro-

gę postępowania administracyjnego. 

  

    Wymeldowanie będzie możliwe po ustaleniu,  

że osoba ta nie mieszka pod danym adresem – poświadczają to 

najczęściej zeznania świadków, np. sąsiadów. Nadto dobrze 

by było, aby w tym lokalu nie było żadnych rzeczy osoby, 

http://www.infor.pl/prawo/umowy/
http://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/majatek/
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którą chcemy wymeldować. 

      W celu wszczęcia procedury administracyjnej nale-

ży złożyć do urzędu miasta (gminy, dzielnicy) – wnio-

sek o wymeldowanie z urzędu. We wniosku należy 

wskazać kogo i z jakiego adresu ma nastąpić wymeldo-

wanie oraz od jakiego czasu osoba ta w tym lokalu nie 

zamieszkuje. Organ gminy musi zbadać, czy osoba, 

która opuściła lokal, zrobiła to dobrowolnie. W tym 

celu zbierane są oświadczenia np. świadków. We wnio-

sku warto więc wnieść również o przesłuchanie kon-

kretnych sąsiadów jako świadków (tj. podać ich imiona 

i nazwiska oraz adresy zamieszkania), którzy potwier-

dzą, że osoba, której wniosek dotyczy, nie przebywa  

w przedmiotowym lokalu.  

      We wniosku należy nadto podać adres osoby wy-

meldowywanej, pod którym aktualnie przebywa. Jeśli 

można ustalić tego adresu, wówczas we wniosku należy 

wskazać, że miejsce jego pobytu nie jest znane. Ustale-

nie adresu osoby wymeldowywanej należy do organu 

wymeldowującego, który w tym celu wystąpi do Cen-

tralnego Biura Adresowego i do Centralnego Rejestru 

Skazanych. Jeśli nadal adresu nie można ustalić – zgod-

nie z art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego 

– organ administracji publicznej występuje do sądu z 

wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela (kuratora) 

dla osoby nieobecnej, który będzie podejmował  

czynności w postępowaniu za tę osobę. 

         Gdy kurator zostanie już ustanowiony, wówczas 

organ będzie mógł wydać decyzję o wymeldowaniu z 

urzędu. Od decyzji służy stronie odwołanie do właści-

wego wojewody za pośrednictwem wójta Gminy (pre-

zydenta, burmistrza miasta) w terminie 14 dni od 

otrzymania decyzji. 

         Jeśli w terminie 14 dni strona nie złoży odwołania, 

wówczas decyzja uprawomocni się, co oznacza, że 

decyzja ta stanie się ostateczna. 

          Do wniosku należy również dołączyć dokument 

stwierdzający prawo do lokalu (np. akt własności – 

umowa notarialna). 

Wniosek musi zostać własnoręcznie podpisany. 

       Wniosek o wymeldowanie z urzędu musi zostać 

opłacony opłatą skarbową w wysokości 10 zł. 

Organ powinien załatwić sprawę o wymeldowanie z 

urzędu w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku, 

w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w 

terminie 2 miesięcy. 

 

Opracowanie: Magdalena Graba 

Prawnik w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

 

 
 

„Raz w roku pojedź w miejsce,  

w którym nigdy nie byłeś”  

 
         Dla wędrowców, którzy od wiosny do jesieni 

najchętniej przemierzają szlaki i podziwiają  

urokliwe krajobrazy bądź szukają historycznych 

ciekawostek, mamy informację, iż 8 maja 

otwieramy wierzeje Baszty Młyńskiej. Obiekt 

będzie dostępny zarówno dla mieszkańców, jak  i 

turystów, którzy mają zajawkę podróżnika i chcą 

odwiedzić ciekawe miejsca. 

       Odrestaurowana Baszta Młyńska funkcjonuje już 5 

lat, ale ciągle się rozwija i wzbogaca swoją ofertę          

 w atrakcje, które przynoszą wymierne efekty w postaci 

promocji naszego miasta na mapie Polski i nie tylko, 

albowiem odwiedzają nas turyści z całego świata. 

        W nowym sezonie turystycznym nie zabraknie 

niespodzianek, które pozwolą na świetną zabawę 

połączoną z edukacją. Obsługa obiektu zadba                   

o pozytywną energię i pokaże , że nawet w czasie deszczu 

nikt się nie nudzi. 

Przygotowaliśmy 

nowy Quest 

historyczny pn. „ 

Debrzno- miasto 

historią pisane”, 

który podobnie 

jak Quest 

przyrodniczy pn. 

„ Przygoda przyrodą znaczona” stanowi stałą ofertę 

obiektu. Baszta Młyńska wyposażona jest w materiały i 

sprzęt dydaktyczny, potrzebny do przeprowadzenia zajęć 

edukacyjnych tj.: laptop, ekran multimedialny, projektor 

oraz 30 miejsc siedzących. Zaplanowaliśmy szereg 

wydarzeń, które zapewnią atrakcje w myśl powiedzenia: „ 

Dla każdego coś dobrego”. 

       Jeszcze w kwietniu zostanie ogłoszony konkurs dla 

dzieci i młodzieży pn. „ Kto zna Dzika?”. Tytuł 

podpowiada, że ów dzik to herb naszego miasta, a 

konkurs będzie polegał na napisaniu własnej legendy 

dotyczącej wizerunku Debrzna. Liczymy na kreatywność, 

inwencję twórczą i oczywiście znakomitą zabawę, 

albowiem chcemy wyjść z nauką i dobrymi pomysłami 

poza mury szkoły. 

        Dla wielbicieli sztuki planujemy zorganizowanie 

wernisażu Pani Elżbiety Faryno, który na pewno spodoba 

się koneserom i wielbicielom malarstwa. 

Mamy mnóstwo atrakcji, o których będziemy 

sukcesywnie informowali na naszych stronach 

internetowych. Zachęcamy do kontaktu z młodymi 

ludźmi, którzy zdobyli certyfikaty „Przewodnika Po 

Atrakcjach Przyrodniczo– Historycznych Debrzna” w 

ramach przeprowadzonego konkursu, albowiem ich 

pozytywna energia i zdobyta wiedza to sprawdzony 

przepis na dobry dzień. Mamy nadzieję, że nowy sezon 

turystyczny przyniesie mnóstwo wrażeń, bo:  „Turyści nie 

wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą”. 

 

Opracowanie: 

Ewa Molenda – Bielecka 

Animator kultury 

 

  
 

     W okresie od stycznia do marca 2019 r. Stowarzy-

szenie złożyło następujące wnioski o dofinansowanie: 

 „Lokalne Centrum Obywatelskie w Debrz-

nie” (01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.) wniosek o 
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dofinansowanie złożony do Narodowego 

Instytutu Wolności w ramach Programu 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich w 

dniu 12.03.2019 r. wnioskowana dotacja: 

396 tysięcy złotych, działania: opracowa-

nie strategii rozwoju Stowarzyszenia 

„NRRMiGD” na lata 2020-2030, remont 

sali konferencyjnej (wymiana okien, drzwi, 

oświetlenia, zakup i montaż projektora, 

odświeżenie ścian, zakup stołów, krzeseł i 

szafy + prace adaptacyjne wolnej po-

wierzchni usytuowanej na parterze w 

obiekcie Stowarzyszenia – przystosowanie 

do świadczenia usług społecznych). Kon-

kurs nierozstrzygnięty. 

 

 „Ekologicznie znaczy logicznie! De-

brzeńska Eko-recepta nie tylko na 

zdrowie” (04.2019 -01.2020) wniosek zło-

żony o dofinansowanie do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Gdańsku, w dniu 

30.11.2018 r. Wnioskowana dotacja 

11 820,00 zł (całkowita wartość  

16 520,00 zł). 

 Projekt zakłada przeprowadzenie licznych 

działań edukacyjno – informacyjnych z 

wykorzystaniem zasobów Centrum Infor-

macji i Edukacji Ekologicznej w Debrznie. 

Nauczyciele, działkowcy oraz inne zainte-

resowane osoby dorosłe wezmą udział w 

warsztatach na temat znanych i mniej zna-

nych rodzimych roślin. Rozpoznawania 

ziół dziko rosnących oraz wykorzystania 

ich w codziennej diecie a także                          

w ziołolecznictwie. Planowania prac 

ogrodniczych w przydomowych i domo-

wych ogródkach ze szczególnym uwzględ-

nieniem rodzimych gatunków roślin. Zaję-

cia będą miały charakter teoretyczny i 

praktyczny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Przyszłość z pracą dla młodych (01.10.2019 

r. – 31.10.2020 r.) – Wniosek złożony o dofinan-

sowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Gdańsku, w dniu  25.03.2019 r. Wnioskowana 

dotacja 445 842, 15 zł. 

 Planowane wsparcie: organizacja kur-

sów/szkoleń dla osób młodych do 29 r. życia za-

mieszkujący powiat człuchowski i chojnicki, któ-

re nie uczestniczą w żadnym kształceniu i szkol-

nictwie. Ponadto organizacja praktyk zawodo-

wych i staży w lokalnych przedsiębiorstwach w 

tym wsparcie mentorskie w zakresie podjęcia za-

trudnienia. Konkurs nierozstrzygnięty. 

 

 „Przystanek Debrzno” (01.04.2019 r. – 

31.10.2019 r.) –  Wniosek o dofinansowanie zło-

żony do Gminy Debrzno, w dniu 28.02.2019 r. 

Wartość dofinansowania 3 300 zł. 

Celem projektu jest zorganizowanie imprezy cy-

klicznej pn. „Wiedźmobranie Debrzeńskiej Je-

sieni”, która odbędzie się we wrześniu 2019 r. w 

Baszcie Młyńskiej i na placu przed obiektem. 

Konkurs rozstrzygnięty pozytywnie. 

 

 „Aktywni po trzydziestce” (01.11.2019 r. – 

31.10.2020 r.) wniosek złożony do Urzędu Mar-

szałkowskiego w Gdańsku, w dniu 09.04.2019 r. 

Wnioskowana dotacja 424 840,05 zł (całkowita 

wartość projektu 447 200,05 zł). 
Planowane formy wsparcia: organizacja kur-

sów/szkoleń zawodowych w zakresie podnosze-

nie kompetencji  i kwalifikacji zawodowych, or-

ganizacja staży zawodowych pozwalających 

zdobyć doświadczenie zawodowe oraz pośred-

nictwo pracy pod kątem podjęcia zatrudnienia 

na rynku pracy. Projekt skierowany jest do 32 

osób powyżej 32 roku życia, z powiatu człuchow-

skiego i chojnickiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


