
Wiadomości z Ratusza   

 

• Podsumowanie Plebiscytu na Najlepszego Sportowca 2019 

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się podsumowanie Plebiscytu na Najlepszego Sportowca 

2019 roku. Głosowanie w plebiscycie trwało od 10 do 31 stycznia 2020 r. Wyłoniono         

3 zwycięzców. 

I miejsce – Weronika Chojnacka z Klubu Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo -

499 głosów 

II miejsce – Daria Plewa z Klubu Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo – 226 

głosów 

III miejsce – Wiktoria Werner z Klubu Sportowo – Turystycznego „Włókniarz” – 154 

głosy 

Za największe osiągnięcie sportowe uznany został sukces Bartosza Grabowskiego - 

Wicemistrzostwo Świata seniorów w Kajakarstwie w Szeged. Zawodnikowi przyznano 

nagrodę specjalną, którą wręczył Burmistrz Miasta Chełmży – Jerzy Czerwiński. Nagrody 

specjalne czekały również dla 3 chełmżan, którzy swoją postawą zasłużyli na 

wyróżnienie. Należeli do nich: Tomasz Rzymkowski, Wiesław Budziak i Sławomir 

Jaworski. 

• W 75. Rocznicę wywózki 

 

W dniu 21 lutego 2020 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę deportacji 

mieszkańców Chełmży do ZSRR. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji 

Sybiraków, którą odprawił proboszcz naszej parafii ksiądz kanonik Krzysztof Badowski. 

Po mszy świętej ulicami miasta przeszedł marsz, kierujący się do ulicy Sądowej, gdzie 

umieszczona jest tablica upamiętniająca deportację 600 chełmżan w głąb ZSRR. Tam 

odbyła się kolejna część uroczystości.  

Przy tablicy upamiętniającej ofiary tragicznych wydarzeń lutego 1945 r. prowadzący 

uroczystość Henryk Zatorski odczytał list córki śp. Leszka Masłowskiego — Sybiraka, 

adresowany do mieszkańców Chełmży. Jego treść zawierała także osobiste wspomnienia. 

W tym miejscu przemawiali także: Burmistrz Chełmży – Pan Jerzy Czerwiński oraz Pan 

Jan Myrcha - Prezes Związku Sybiraków w Toruniu. 



Za aktywną działalność na rzecz Sybiraków oraz udzielane latami wsparcie Odznakę 

Honorową Sybiraka otrzymał Pan Janusz Kalinowski - Przewodniczący Rady Miejskiej 

Chełmży. 

Kwiaty pod tablicą oprócz Burmistrza Chełmży i przewodniczącego Rady Miejskiej 

Chełmży złożyli także: Pan Paweł Polikowski - Przewodniczący Rady Powiatu 

Toruńskiego, członek Zarządu Powiatu Toruńskiego – Pan Kazimierz Kaczmarek oraz 

liczne delegacje, w tym młodzież szkolna. Dalsza część uroczystości odbyła się             

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie przygotowano wystawę pod 

tytułem „Wspomnienie o Sybiraku Leszku Masłowskim”. 

 

• XVIII Półmaraton Chełmżyński i Chełmżyńska Dziesiątka 

Burmistrz Miasta Chełmży zaprasza na XVIII edycję Półmaratonu Chełmżyńskiego 

wraz z Chełmżyńską Dziesiątką. Biegi odbędą się w dniu 1 maja 2020 r. Rozpoczęcie 

biegów godz. 10:00. Więcej informacji oraz zapisy na stronach: 

https://elektronicznezapisy.pl oraz https://www.chelmza.pl/9968,polmaraton-

chelmzynski    

• Inwestycje noworozpoczynane 
 

W miesiącu lutym br. Gmina Miasto Chełmża ogłosiła następujące postępowania            

o udzielenie zamówień publicznych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  : 

1. Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza  w Chełmży 

z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego               

w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego         

w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”. Zakres przewidzianych do 

realizacji prac obejmuje w szczególności: remont pokrycia dachowego, wymianę 

obróbek blacharskich oraz pokrycia papowego, remont elewacji zewnętrznej, w tym 

renowację murów, a także realizację robót dociepleniowych ścian budynku małego        

i dużego Ratusza od wewnątrz pomieszczeń, stropów ostatnich kondygnacji, 

częściowo połaci dachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

Planowany termin realizacji prac ustalono do dn. 25.09.2020 r. 

2. Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Utworzenie 

Środowiskowego Centrum Aktywności”, Zadanie Nr 2: „Modernizacja przybudówki 



w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”. Zakres przewidzianych do realizacji prac 

obejmuje w szczególności: przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły 

Podstawowej nr 3 „B” o zewnętrzną, oddylatowaną klatkę schodową z szybem 

dźwigowym, wraz z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na poziomie +2 dla 

potrzeb utworzenia Środowiskowego Centrum Aktywności, zakupem i dostawą 

wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń, budowę placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej dla seniorów wraz z zakupem i dostawą wyposażenia i urządzeń, 

zagospodarowanie obszaru boiska szkolnego. Ponadto inwestycja obejmuje adaptację 

pomieszczeń znajdujących się na poziomie 0 i +1 budynku B na cele przedszkola, 

rozbiórkę istniejącej wewnętrznej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej oraz 

budowę nowej klatki schodowej. Przebudowa pomieszczeń będzie polegała na 

wydzieleniu m. in.: dodatkowych oddziałów przedszkolnych, składających się z szatni 

i sali zabaw z bezpośrednim dostępem do węzła sanitarnego,pomieszczeń cateringu ze 

zmywalnią, gabinetu dyrektora i pomieszczeń socjalnych. Planowany termin realizacji 

ustalono do dn. 24.07.2020 r. 

3. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap II: Budynek 

MOPS”. Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje w szczególności 

docieplenie ścian zewnętrznych przedmiotowego budynku od wewnątrz pomieszczeń, 

stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową wymianę stolarki okiennej                    

i drzwiowej. Planowany termin realizacji ustalono do dn. 15.09.2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych postępowań są dostępne na stronie 

internetowej:https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne                  

[Menu podmiotowe /    Przetargi/  Urząd Miasta / Zamówienia publiczne].  

 

 

• Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży   
 

Burmistrz Miasta Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego: 

 lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16   

o powierzchni 351,80 m
2
, cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł, przetarg zaplanowano 

na dzień 20 marca 2020 r. na godzinę 9
00

 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium    

w wysokości 60.000,00 zł do dnia 17 marca 2020 r. oraz osobiste stawiennictwo   

w dniu przetargu. 



  Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji 

zamieszczone zostały  na stronie internetowej tut. Urzędu: www.bip.chelmza.pl                 

w zakładce: Przetargi >Urząd Miasta >Nieruchomości lub Małym Ratuszu, I piętro   

w biurze Nr 17. 

• Obowiązek rodziców zapewnienia uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.                               

z 2019 r., poz. 1148), nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest 

realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. W przypadku dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być 

objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest 

obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

Obowiązek  rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.   

Obowiązek szkolny 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna 

się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, 

oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 

roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Obowiązek szkolny spełnia 

się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Rodzice 

dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku w innej szkole. 



 

Obowiązek nauki 

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez: 

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego                 

u pracodawcy. 

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może 

również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie 

odpowiednio do przedszkola lub szkoły: 1) za granicą, w tym na podstawie umów 

międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez 

szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach 

programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci                

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach 

rewalidacyjno–wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. Na 

wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, 

szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, 

może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku 

poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą 

wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

 Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. Na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz.1438 z późn. zm.) obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki należą 

do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym. Środkiem przymuszającym do 

wyegzekwowania realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, jest grzywna w celu przymuszenia. Grzywny nie stosuje 



się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, 

nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego 

przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek 

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Przez niespełnienie 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania 

przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce. 

         

         Sekretarz Miasta 

          (-)    mgr Janusz Wilczyński 

Chełmża, dnia 28.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


