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1)„ Praca dla młodych” 
 

      "Praca dla młodych" to projekt, którego realizacja 

zakończyła się 30 czerwca br., Miał on na celu przede 

wszystkim aktywizację osób bezrobotnych oraz biernych 

zawodowo w wieku 15-29 lat. Grupa docelowa składała się z 

26 osób, w tym z 8 mężczyzn i 18 kobiet. Uczestnikom 

projektu udzielone zostały następujące formy wsparcia, tj.: 

  - kompleksowa diagnoza potrzeb - zajęcia zarówno 

indywidualne jak również grupowe prowadzone przez 

psychologa; 

  - doradztwo zawodowe - przeprowadzone zostały sesje 

indywidualne oraz grupowe z doradcą zawodowym. Dzięki tej 

formie wsparcia dla każdego uczestnika został opracowany 

Indywidualny Plan Działania. Utworzony IPD określał 

predyspozycje interpersonalne danego uczestnika odnośnie 

wyboru szkolenia, a następnie odbycia stażu zawodowego; 

   - szkolenia zawodowe - uczestnicy projektu odbyli szkolenia 

zawodowe, które miały na celu zwiększenie ich kwalifikacji 

zawodowych. Zorganizowano kursy/ szkolenia, tj.: kurs na 

opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, kurs kosmetyczny 

ze specjalizacją zdobienia paznokci, kurs na prawo jazdy kat. 

B, kurs magazyniera a także kurs na pracownika biurowego; 

   - pośrednictwo pracy - były to zajęcia indywidualne podczas 

których pośrednik pomagał w tworzeniu CV, przedstawiał 

oferty pracy na rynku regionalnym a także przygotowywał 

uczestników do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi 

pracodawcami; 

   - staże zawodowe - uczestnicy odbywali staże zawodowe od 

3 do 6 miesięcy, podczas których zdobywali doświadczenie 

zawodowe. 

     Realizacja projektów mających na celu aktywizację 

zawodową to przede wszystkim postawienie na podwyższenie 

kwalifikacji i kompetencji uczestników, które w niedalekiej 

przyszłości zaowocują zmniejszeniem bezrobocia w naszym 

regionie. 

 

 

                              Opracowanie: koordynator projektu 

                                                           Justyna Szczepańska. 

 

 

 

 

 

 

2)„Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej” 
 

        W okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. przeprowadzono 

dwa nabory na Biznesplany dla nowopowstałych i istniejących 
Przedsiębiorstw Społecznych (PS). W wyniku tych naborów 5 grup 

inicjatywnych otrzymało rekomendacje do otrzymania wsparcia 

dotacyjnego oraz 2 PS, które chcą się rozwijać i planują utworzyć 

nowe miejsca pracy. Z trzema z nich podpisano umowy, w tym: z 

Chojnicką Spółdzielnią Socjalną, Spółdzielnią Socjalną Czersk oraz 

nowo powstałą Spółdzielnią Socjalną ARM-POL.  Celem dotacji było 

wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne maszyny/ urządzenia. 

Wszystkie miejsca pracy są tworzone dla osób z grup najbardziej 

defaworyzowanych na rynku pracy, w tym osób długotrwale 

bezrobotnych, niepełnosprawnych. Chojnicka Spółdzielnia Socjalna w 

głównej mierze zajmuje się produkcją i dystrybucją świec. Spółdzielnia 

Socjalna Czersk poczyniła zakupy względem usług leśnych, zaś ostatni 

z podmiotów będzie zajmował się prowadzenie lokali 

gastronomicznych z kuchnią ormiańską oraz wymianą szyb 

samochodowych. W ramach przyznanych dotacji w tym okresie 

powstało 10 miejsc pracy, a kolejnych 10 powstanie w najbliższym 

czasie. Łączna wartość wsparcia wyniosła ok. 400.000,00 zł. Łączna 

liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu finansowym, jak i 

doradczym Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Debrznie 

na tą chwilę to 108 miejsc pracy!!!     
         Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie prowadzi 

również działania szkoleniowe. W kwietniu 2019 r. w miastach 

powiatowych na terenie swojego działania zorganizowano dwudniowe 

szkolenia otwarte z pisania projektów i  wniosków o dofinansowanie 

oraz zarządzania projektami. Natomiast w maju w Człuchowie oraz 

Chojnicach odbyły się szkolenia otwarte pt. „Media społecznościowe”, 

zaś w Kościerzynie „Aspekty prawne w podmiotach ekonomii 

społecznej” oraz „Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów 

ekonomii społecznej”. 

        Wartym odnotowania jest również fakt, iż 24 maja 2019 r. w 

Chojnicach odbyła się trzecia konferencja dot. ekonomii społecznej. 

Tematem przewodnim konferencji były „Aktualne narzędzia 

ekonomizacji III sektora”. Konferencję otworzyła p. Ewa Filipska – 

Animatorka OWES i konsultantka ds. ES  oraz p. Jacek Janusz – 

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno”. Następnie o zabranie głosu i przywitanie naszych gości 

zostali poproszeni Włodarze z Powiatu Chojnickiego:  

p. Mariusz Paluch – Wicestarosta Chojnicki oraz p. Arseniusz Finster – 

Burmistrz Miasta Chojnice. Ponadto nie zabrakło „słowa wstępu”  

wygłoszonego przez przedstawicieli Województwa Pomorskiego, tj. p. 

Katarzynę Weremko – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Korekta – Zdzisława Hołubowska; Opracowanie graficzne, skład – Sekretariat Stowarzyszenia 
 „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

ska; Korekta – Zdzisława Hołubowska; Opracowanie graficzne, skład – Dział promocji Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
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Społecznej i p. Marcina Fuchs’a – Dyrektora Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku. Po części 

oficjalnej p. Agata Chrul – kierownik Referatu ds. współpracy 

z NGO w woj. pomorskim  w ROPS Gdańsk – przedstawiła 

sytuację organizacji pozarządowych w woj. pomorskim. 

Kolejna część konferencji dotyczyła prezentacji dostępnych 

narzędzi wspierania NGO.  

 

 
 

 

            Jako pierwszy – p. Michał Łużak – Główny Specjalista 

Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 

Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego – przedstawił możliwości 

wspierania III sektora w ramach Programu – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz 

zaprezentował nowy Program, tj. Program Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.  

Z kolei p. Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska 

– zaprezentował działalność Pomorskich Centrów Organizacji 

Pozarządowych. Wskazał zakres i możliwości wsparcia oraz 

mapę COP’ów. Opowiedział o samej strukturze Centrów i 

wskazał kontakty. 

              Następnie Katarzyna Dudzic – kierownik OWES 

Debrzno – przedstawiła bezpłatne formy wsparcia organizacji 

pozarządowych, jakie oferuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej z główną siedzibą w Debrznie. Kolejnym punktem 

było pokazanie dobrych praktyk ekonomizacji III sektora na 

przykładzie organizacji pozarządowych z subregionu 

południowego województwa pomorskiego. W tej części 

wystąpili: p. Ewa Filipska – animatorka i konsultantka ds. 

ekonomii społecznej OWES Debrzno, w zastępstwie za 

Karolinę Mikołajewską-Boszkę – Wiceprezes Fundacji 

Sprawni Inaczej, Kierownik WTZ w Kościerzynie. Pani 

Filipska zaprezentowała sposób na reintegrację społeczno-

zawodową uczestników WTZ w Kościerzynie, p. Grażyna 

Wera-Malatyńska – Prezes Stowarzyszenia Wdzydzko-

Charzykowska LGR Morenka, Prezes LGD Sandry Brdy, 

Prezes Fundacji Sandry Brdy, Prezes Spółdzielni Socjalnej 

Lobella. Pani Wera-Malatyńska przedstawiła zakres działań 

LGR Morenka, w tym powstanie spółdzielni socjalnej osób 

prawnych Lobella, która została powołana w ramach 

działalności OWES Debrzno i uzyskała dofinansowanie na 

utworzenie 7 nowych miejsc pracy o łącznej kwocie: 

139.869,45 zł oraz wsparcie pomostowe o łącznej wartości:  

67.200,00 zł, a także p. Jacek Janusz – Zastępca Prezesa w 

Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno”, który omówił 20 lat istnienia debrzneńskiego 

Stowarzyszenia. Pokazał proces zmian w obszarze 

profesjonalizacji i ekonomizacji organizacji pozarządowej, 

prezentując obszary jej działania. 

         Na koniec p. Katarzyna Dudzic – kierownik OWES 

Debrzno – przeprowadziła debatę pod hasłem przewodnim: 

„Czy warto wspierać organizacje pozarządowe?” z udziałem 

zaproszonych gości:  

 

 

Pani Edyty Dzięcielskiej – od 14 lat pracownika Starostwa 

Powiatowego w Chojnicach,  

Pana Michała Karpiak  -gł. specjalista w Wydziale Programów 

Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu 

Miejskiego w Chojnicach,  

Pana Tadeusza Podymiak – od 2013 roku Sekretarza Prezydium 

Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych  

Pana Piotra Stec, Pani Katarzyny Weremko oraz Pana Michała 

Łużak. 

Ponadto w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej 11 czerwca 2019 r. odbyła się wizyta studyjna, której 

celem było  pokazanie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej 

w Sopocie. Przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych i 

przedsiębiorstw społecznych z powiatu człuchowskiego, chojnickiego i 

kościerskiego wraz pracownikami OWES już z samego rana wyruszyli 

w drogę do Sopotu. Pierwszym przystankiem było Centrum Integracji 

Społecznej w Sopocie prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. 

Św. Brata Alberta – Koło w Gdańsku. Od razu rzucało się w oczy 

malownicze położenie CIS – w otoczeniu lasu. Zostaliśmy bardzo 

serdeczne powitani przez Panią Aleksandrę Maj – Kierownik CIS, 

która przybliżyła nam historię powstania Centrum Integracji 

Społecznej i opowiedziała o jego działaniach. Obejrzeliśmy też film, w  

którym uczestnicy CIS opowiedzieli o tym, jak do niego trafili i  w jaki 

sposób pobyt w CIS pomógł im w życiu. 

Kolejnym punktem wizyty była Spółdzielnia Socjalna 

Kooperacja, o której opowiadała nam Pani Kamila Skalska – Prezes 

Zarządu Spółdzielni. Spółdzielnia zarządza dwoma parkingami w 

Sopocie oraz prowadzi przy al. Niepodległości sklep charytatywny 

LukLuk. W sklepie można kupić rzeczy po cenach niższych niż 

rynkowe, ponieważ wszystkie przedmioty sprzedawane w LukLuk 

pochodzą z darowizn. Są tam ubrania, zabawki, torebki, apaszki, 

biżuteria, naczynia i  różnego rodzaju bibeloty. Celem społecznym 

spółdzielni jest zatrudnianie osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia prowadzi treningi pracy, 

edukację zawodową oraz zapewnia asystenta pracy tym pracownikom, 

którzy takiej formy wsparcia wymagają. W planach jest otwarcie 

hostelu, w którym pracę znajdą również osoby defaworyzowane  na 

rynku pracy. 

Po zakupach w LukLuk udaliśmy się na obiad do 

klubokawiarni „Dwie Zmiany” prowadzonej przez osoby z kręgów 

artystycznych. „Dwie Zmiany” to również spółdzielnia socjalna, która 

łączy usługi gastronomiczne z ofertą kulturalną. Znajduje się na 

głównej ulicy Spotu – Bohaterów Monte Cassino, kilka kroków od 

sopockiego molo. Przy smacznym wegetariańskim posiłku o historii 

spółdzielni opowiedział nam jej Prezes – Pan Krystian Wołowski. 

 

 
                                                

                                                Opracowanie: Zespół OWES 
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3) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

w Debrznie 
 

 

 

 
 

            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 nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa, tj. Bezpłatna pomoc prawna oraz obywatelska 

na co dzień dla każdego, które finansowane jest z budżetu 

państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez 

udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w 

Człuchowie oraz zadanie 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 prowadzącą działalność 

pożytku publicznego, które finansowane jest z budżetu 

państwa  w części będącej w dyspozycji wojewodów przez 

udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w 

Złotowie. 

 

Podstawą udzielenia nieodpłatnej porady prawnej lub 

obywatelskiej jest złożenie przez osobę uprawnioną 

oświadczenia, iż nie jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej !! 

Od 1 stycznia br. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego działające na 

terenie powiatu człuchowskiego oraz powiatu złotowskiego 

cieszą się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy 

liczba udzielonych porad ! 

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

złotowskiego, w pierwszej kolejności może skorzystać 

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 

poradnictwa 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 

Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 roku działających na 

terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz w powiecie 

złotowskim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce 

świadczenia 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

 

 

Ponied

ziałek 

 

 

Wtorek 

 

 

Środa 

 

 

Czwartek 

 

 

Piątek 

 

Stowarzyszenie 

„ Na Rzecz 

Rozwoju Miasta  

i Gminy 

Debrzno” 

 

 

 

 

8.00 – 

12.00 

 

 

8.00 – 

10.00 

i 

16.00 – 

18.00 

 

 

8.00 – 

12.00 

 

 

8.00 – 

10.00 

i 

16.00 – 

18.00 

 

 

8.00 – 

12.00 

 

Urząd Gminy 

Lipka 

ul. Kościuszki 

28 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13.00 – 

17.00 

 

12.30 

– 

16.30 

 

Urząd Gminy 

Zakrzewo 

ul. Kujańska 5 

 

 

 

 

- 

 

 

8.00 – 

12.00 

 

 

12.30 

– 

16.30 

 

 

- 

 

 

- 

 

Urząd Gminy 

Tarnówka 

ul. Zwycięstwa 

2 

 

 

 

 

12.30 

– 

16.30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Urząd Miasta  

i Gminy 

Jastrowie 

ul. Gdańska 79 

64-915 

Jastrowie 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8.00 – 

12.00 

 

 

12.00 – 

16.00 

 

 

8.00 – 

12.00 

 

Urząd Miasta 

ul.  

Niepodległości 

53 

64 – 965 

Okonek 

 

 

 

12.30 

– 

16.30 

 

 

10.30 – 

14.30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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4) Świadome społeczeństwo to aktywne 

społeczeństwo! 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

        uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie "Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w 2019 roku kontynuuje  

realizację projektu pn. Świadome społeczeństwo to aktywne 

społeczeństwo! dofinansowanego z Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich, którego głównym założeniem jest 

zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej 

mieszkańców powiatu człuchowskiego, 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 Obywatelskich mieszczącego się w Stowarzyszeniu "Na 

Rzecz Rozwoju 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 

przy Stowarzyszeniu „Dorośli – Dzieciom”,  

przy ul. Jeziornej 6 i czynny jest: 

- w czwartki w godz. 16.45 – 19.45 

Przeszkolony doradca:  

- osobiście, 

- telefonicznie: 502 043 654 lub 59 833 57 50 

- lub mailowo: stodeb@pro.onet.pl , 

bpo@stowdeb.pl 

 udziela pomocy w sprawach: 

spadkowych, rodzinnych, świadczeń/ zasiłków, praw 

własności, zatrudnienia/ bezrobocia, stosunków 

międzyludzkich,  finansów, 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 zapraszamy !! 

 

 

opracowała: Magdalena Graba 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĄCIK PORAD PRAWNYCH 

 

I.ZACHOWEK 
 

1.Czym jest zachowek? 
Jest to uprawnienie bliskich krewnych spadkodawcy (dzieci, wnuków, 

rodziców, małżonka) do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, 

które nabyły prawa do spadku ich kosztem. Zatem  

jeżeli dziecko, wnuk, rodzic lub małżonek zostali pominięci przez 

spadkodawcę mają prawo dochodzić roszczenia o zachowek. 

2.Komu przysługuje zachowek? 
Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego, zachowek należy się: 

zstępnym 

małżonkowi 

rodzicom spadkodawcy. 

3.Kto musi zapłacić zachowek? 
Odpowiedzialność za zapłatę zachowku obciąża kolejno trzy kategorie 

osób: 

spadkobierców 

zapisobierców windykacyjnych 

obdarowanych na podstawie umowy darowizny 

W pierwszej kolejności za zapłatę zachowku odpowiadają 

spadkobiercy. Odpowiedzialność ponoszą oni proporcjonalnie do 

wysokości udziału w spadku. 

Jeśli spadkobiercy nie są w stanie z różnych przyczyn zapłacić 

zachowku (np. wartość ich udziału jest niższa od wysokości zachowku) 

w drugiej kolejności za zapłatę zachowku odpowiadają zapisobiercy 

windykacyjni. Zapisobiercy to osoby na rzecz których spadkodawca 

dokonał zapisu windykacyjnego. Odpowiedzialność zapisobierców 

windykacyjnych za zapłatę zachowku jest solidarna. 

W dalszej kolejności, jeśli ani od spadkobierców, ani też od 

zapisobierców windykacyjnych nie można uzyskać 

zachowku, za jego zapłatę odpowiadają obdarowani. 

Obdarowani, czyli osoby na rzecz, których spadkodawca 

dokonał darowizny. Warunkiem jest jednak, aby darowizna 

ta była zaliczona do spadku. W tym miejscu warto 

wspomnieć, że do spadku nie dolicza się drobnych darowizn 

zwyczajowo przyjętych oraz darowizn dokonanych przed 

więcej niż 10 laty od otwarcia spadku na rzecz osób 

niebędących spadkobiercami lub uprawnionymi do 

zachowku. Obdarowani z tytułu darowizny odpowiadają za 

zachowek tylko w granicach przysporzenia będącego 

skutkiem darowizny. Ostatnio obdarowany odpowiada w 

pierwszej kolejności, a kiedy i od niego nie można uzyskać 

zapłaty zachowku w odpowiedniej wysokości,  aktualizuje 

się odpowiedzialność osób obdarowanych wcześniej (w 

kolejności od najpóźniej do najwcześniej obdarowanych). 

4.W jakiej wysokości przysługuje zachowek? 
    Osoby uprawnione do zachowku mają prawo do otrzymania 1/2 

wartości udziału spadkowego, który przypadałby im przy 

dziedziczeniu ustawowym. Wyjątek od tej zasady stanowią małoletni 

oraz osoby trwale niezdolne do pracy. W obu przypadkach osobom tym 

należy się zachowek w wysokości 2/3 wartości ich udziału 

spadkowego.  

5.Kiedy przedawnia się zachowek? 
     Roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym a 

zatem podlega przedawnieniu. 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego roszczenie o zachowek 

przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. W sytuacji, 

gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu zachowek przedawnia się 

z upływem 5 lat od otwarcia spadku. 

Do przerwania biegu przedawnienia zachowku dochodzi w 

sytuacjach uregulowanych w art. 123 kodeku cywilnego (np. na skutek 

wniesienia do sądu pozwu o zapłatę zachowku lub wniosku o 

zawezwanie do próby ugodowej), a także przez złożenie przez 

uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z 

ustawy oraz podniesienie zarzutu nieważności testamentu przez 
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uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. 

Zarzut ten podniesiony przez inne osoby nie przerywa biegu 

przedawnienia. 

 

II.FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
 

Osoby uprawnione do świadczenia 
Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma 

zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego 

egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej: 

- do ukończenia 18 roku życia; 

- do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie 

dłużej niż do ukończenia 25 roku życia; 

- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się 

orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w 

wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej 

niż 500,00 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli 

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. 

 

Wymagane dokumenty 
W celu otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące 

dokumenty: 

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące 

członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające 

informacje odpowiednio o:formie opłacanego podatku, 

wysokości przychodu, stawce podatku, wysokość opłaconego 

podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy (na okres świadczeniowy 2018/2019 za rok 

2017) 

- zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o 

dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody 

podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 

27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie 

na okres świadczeniowy 2018/2019 za rok 2017). 

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby 

uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej. Wzór 

zaświadczenia i oświadczenia; 

- zaświadczenie właściwego organy gminy, nakaz płatniczy 

albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni  

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy: 

- umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości 

znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego 

w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo 

oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z 

pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej; 

- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku 

wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez 

rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu 

zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza 

rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu 

powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza 

rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody 

sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną; 

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość 

zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 

wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 

mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza 

rodziny; 

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo 

otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie 

sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule 

wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o 

całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a 

także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (obecnie na okres 

świadczeniowy 2018/2019 za rok 2017), lub 

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez 

osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu 

wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w 

szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia 

lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik 

zamieszkuje za granicą; 

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz 

wysokość i rodzaj utraconego dochodu np. świadectwo pracy i 

zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto osiągniętego w 

okresie zatrudnienia; 

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu 

oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny 

oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, w przypadku 

uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy; 

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu 

oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za 

miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 

dochodu, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy; 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o 

bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie 

egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach 

podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia 

alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji 
alimentów 
- kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy  
w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w 
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 
 

Kiedy świadczenie nie przysługuje 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują gdy: 
- osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole 
lub szkole wyższej; 
- osoba uprawniona ukończyła 25 rok życia i nie legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
- dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe; 
- egzekucja alimentów okazała się skuteczna; 
- osoba uprawniona zawarła związek małżeński; 
- osoba uprawniona została umieszczona w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. 
 
 

opracowała: Magdalena Graba 
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I. WAKACYJNA OFERTA 

BASZTY MŁYŃSKIEJ 
 

 

 

 

 

 

„Człowiek nie jest wart rzucać myśli 

w daleką przyszłość, jeśli nie pochyla 

się nad kartami przeszłości”.  
 

Takimi oto słowami, w naszej kronice, swoją wizytę 

uwieczniły członkinie Sabatu Człuchowskich 

Szefowych, które wraz z Burmistrzem Miasta i 

Gminy Debrzno – Wojciechem Kallas mieliśmy 

okazję gościć w dniu 8 czerwca 2019 r. w Baszcie 

Młyńskiej w Debrznie. Goście mogli m.in. 

wysłuchać informacji na temat funkcjonowania 

obiektu oraz podzielić się z nami swoją wiedzą o 

Debrznie. Na zakończenie spotkania wręczyliśmy 

Paniom miotełki do „wymiatania złości” stworzone 

przez lokalną rękodzielniczkę Marię Wójcik. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacje w pełni... 
 

W związku z tym, Baszta Młyńska w Debrznie ma do 

zaoferowania moc atrakcji na okres letniego 

wypoczynku. Wszystkich, którzy lubią odpoczywać 

aktywnie, zachęcamy do przyjrzenia się naszej ofercie 

zajęć. Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa 

dostępne  są na naszej stronie 

internetowej www.stowdeb.pl. 

 

Serdecznie zapraszamy :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MINI PODCHODY W BASZCIE 

MŁYŃSKIEJ 
 

W dniu 12.07.2019 r. w Baszcie Młyńskiej w Debrznie odbyły 

się MINI-PODCHODY dla dzieci starszych oraz warsztaty dla 

najmłodszych pt.: "Bajka o zaczarowanym lesie". Tego dnia, 

przybyłym gościom, nieustannie towarzyszyły nasze basztowe 

CZAROWNICE :) 

MINI-PODCHODY polegały głównie na rozwiązywaniu 

zagadek historycznych ukrytych w kopertach, które po 

odgadnięciu prowadziły dzieci do kolejnej wskazówki. 

Uczestnicy doskonale współpracowali ze sobą, sprawnie 

wykonując kolejne zadania, co za tym idzie - szybko odkryli 

skarby ukryte w Baszcie. Następnie przeprowadzono warsztaty 

dla najmłodszych gości. Dzięki warsztatom dzieci poznały m.in. 

istotne informacje na temat życia w środowisku leśnym oraz 

inne, związane z tym zagadnienia. Graliśmy także w quizy, gry 

planszowe oraz poznaliśmy autorską piosenkę basztowych 

CZAROWNIC.  

Obecnym tego dnia uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz 

aktywny udział w zorganizowanych atrakcjach. 
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II.„Z  pasji  do tworzenia’’ 
 

Pod takim hasłem został zorganizowany  wernisaż  Pani  

Elżbiety Faryno (mieszkanki Debrzna) który odbył się 

dnia15.06.2019 r w Baszcie Młyńskiej. Zaprezentowane 

zostały piękne obrazy wykonane z pasją, pod dyktando 

duszy i serca. 

 

 
 

 

III.Wizyta Sabatu Człuchowskich 

Szefowych 

„Człowiek nie jest wart rzucać myśli w daleką 

przyszłość, jeśli nie pochyla się nad kartami 

przeszłości”.  

Takimi oto słowami, w naszej kronice, swoją wizytę 

uwieczniły członkinie Sabatu Człuchowskich 

Szefowych, które wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy 

Debrzno – Wojciechem Kallas mieliśmy okazję gościć 

w dniu 8 czerwca 2019 r. w Baszcie Młyńskiej w 

Debrznie. Goście mogli m.in. wysłuchać informacji na 

temat funkcjonowania obiektu oraz podzielić się z nami 

swoją wiedzą o Debrznie. Na zakończenie spotkania 

wręczyliśmy Paniom miotełki do „wymiatania złości” 

stworzone przez lokalną rękodzielniczkę Marię Wójcik. 

 

IV.Debiut Antoniego „ Przewodnika Po 

Atrakcjach Przyrodniczo-

Historycznych Debrzna.” 

             Dzień 19 maja uznajemy za wyjątkowy w historii 

odrestaurowanej Baszty Młyńskiej, albowiem swój debiut 

"Przewodnika Po Atrakcjach Przyrodniczo - Historycznych 

Debrzna" miał Antoni Wódka 12- letni uczeń Szkoły 

Podstawowej w Starym Gronowie, który znakomicie poradził 

sobie z oprowadzaniem gości i bez żadnej tremy opowiedział 

historię naszego miasta. Wszyscy turyści byli zadowoleni i 

uśmiechnięci, a czarownice po prostu zaniemówiły z wrażenia. 
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       Dnia 1 lipca br. rusza nabór wniosków o 500plus, 

„Dobry start” i inne świadczenia. 

 

Szanowni Państwo, 

w związku ze zbliżającym się nowym okresem 

zasiłkowym uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 

2019 r. można składać wyłącznie elektronicznie 

wnioski o: 

Świadczenie wychowawcze (500+), 

Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka 

szkolna w wysokości 300 zł, 

Świadczenia rodzinne, 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 
 

 

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą: 
portalu informacyjno-usługowego emp@tia, 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

epuap, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, 

systemów teleinformatycznych banków. 

 

         Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 

będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku 

życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez 

rodzinę. 

        Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie 

wniosku. Wnioski o świadczenie 500+ można składać 

już w lipcu, ale tylko pod warunkiem, że zrobimy to za 

pomocą kanałów elektronicznych. W wersji papierowej 

wnioski będziemy mogli składać dopiero od 1 sierpnia. 

Termin ten dotyczy zarówno wnioskowania na dzieci, 

które wcześniej nie były objęte programem, jak również 

na dzieci, które mają ustalone prawo do świadczenia do 

30 września br. Trzeba jednak pamiętać, że aby 

otrzymać spłatę świadczenia od lipca czas na złożenie 

wniosku mamy tylko do końca września. Po tym 

terminie otrzymamy świadczenie od miesiąca złożenia 

wniosku bez wyrównania od lipca: 

 złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 

2019 r. oznacza, że świadczenie, z 

wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone 

najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.: 

 złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, 

że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, 

zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 

listopada 2019 r. 

 złożenie wniosku w październiku 2019 r. 

oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem 

jedynie od października, zostanie wypłacone 

najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, 

że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od 

listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 

dnia 31 stycznia 2020 r. 

 złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. 

do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że 

świadczenie, z wyrównaniem jedynie od 

miesiąca złożenia wniosku, zostanie 

wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 

r. 

 

W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA 

WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 

BEZPOŚREDNIO W OŚRODKU POMOCY 

SPOŁECZNEJ. 

 
Dopiero od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenia będzie można 

składać również bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej - 

pokój nr 13.  
 

 opracowała: Magdalena 

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego 

złożone na okres świadczeniowy 2019/2020 będą rozpatrywane na 

podstawie dochodów rodziny za rok 2018. 

 

 

 

  
 

 
 

  Wniosek Decyzja i wypłata 

Świadczenia 

rodzinne 

Od 1 lipca do dnia 31 

sierpnia 
Do dnia  30 listopada 

od dnia 1 września do 

dnia 31 października 
Do dnia 31 grudnia 

od dnia 1 listopada do 

dnia 31 grudnia 

Do ostatniego dnia 

lutego następnego roku 

Fundusz 

alimentacyjny 

Od 1 lipca do  dnia 31 

sierpnia 
Do 31 października 

Od 1 września do 30 

września 
Do 30 listopada 

Od 1 października do 31 

października 
Do 31 grudnia 

Od 1 listopada do 30 

listopada 

Do 31 stycznia 

następnego roku 

Od 1 grudnia do 31 

stycznia 

Do ostatniego dnia 

lutego następnego roku 

Świadczenie 

wychowawcze 

Od 1 lipca do 31 sierpnia Do 31 października 

Od 1 września do 30 

września 
Do 30 listopada 

Od 1 października do 31 

października 
Do 31 grudnia 

Od 1 listopada do 30 

listopada 
Do 31 stycznia 

Od 1 grudnia do 31 

stycznia 

Do ostatniego dnia 

lutego następnego roku 

Świadczenie 

,,Dobry start’’ 

 Od 1 lipca do dnia 31 

sierpnia 
Do dnia  30 września 

Od 1 września do 30 

listopada 

2 miesiące od złożenia 

wniosku 

 Korekta – Zdzisława Hołubowska; Opracowanie graficzne, skład – Sekretariat Stowarzyszenia 
 „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

ska; Korekta – Zdzisława Hołubowska; Opracowanie graficzne, skład – Dział promocji Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno” 

 

mailto:emp@tia
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