WIADOMOŚCI

•

Informacja

dot.

wyposażenia

Z RATUSZA

nieruchomości

w

zabudowie

jednorodzinnej

w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1,
87-140 Chełmża, przystąpił w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu miasta Chełmży, do realizacji zadania mającego na celu
wyposażenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Przedmiotowe nieruchomości wyposażone zostaną w następujące pojemniki:
• pojemnik koloru niebieskiego „Papier”;
• pojemnik koloru zielonego „Szkło”;
• pojemnik koloru żółtego „ Plastik”.
Rzeczone pojemniki zostaną dostarczone mieszkańcom nieodpłatnie, w ramach
wnoszonej do tut. Urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także
zastąpią dotychczas przekazywane przez ZGK Sp. z o.o. worki do segregacji odpadów.
•

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków
Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap II: Budynek MOPS”.
Dnia 10.04.2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą DOMPLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub- Dobrzyń umowę na realizację
robót budowlanych zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego
w Chełmży – etap II: Budynek MOPS”. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 197 000,00 zł brutto. Planowany termin
zakończenia prac ustalono do dnia 15 września 2020 r.
Przedmiot zadania stanowi m. in. docieplenie ścian zewnętrznych przedmiotowego
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży od wewnątrz pomieszczeń,
stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego, wyłonieni w drodze odrębnego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.

•

ŚWIADCZENIA RODZINNE!

Osoby, które utraciły pracę, wyrejestrowały własną działalność gospodarczą, bądź straciły
prawo do zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych mogą ubiegać się o ustalenie
prawa do zasiłku rodzinnego na swoje dzieci uczące się do 21 roku życia. Zasiłek
rodzinny nie przysługuje studentom. Aby otrzymać świadczenie dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę

w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł. Jeżeli w

rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, wówczas
kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie
wynosi:
• 95,00 zł, na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Wnioski można składać także w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu
Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wzory wniosków dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacjana-dzien-13.06.2019-r-do-stosowania-takze-na-okres-2019/2020.

Ważne!
Zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który wszedł w życie z dniem
18 kwietnia 2020 r. na mocy art. 73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (Dz. z 2020 r. poz. 695), obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 695) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu
w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy
zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2021 roku.

Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych
udzielane są przez pracowników MOPS-u, merytorycznie odpowiedzialnych za realizację
powyższego zadania, pod numerem telefonu 56 675 64 80.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA!

•

W dniach 6 – 9 kwietnia br. pracownicy socjalni dostarczyli osobom samotnym i rodzinom
ok. 4 ton żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Działanie to było możliwe dzięki pomocy pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki
w Chełmży, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży i Urzędu Miasta Chełmży.
Z pomocy żywnościowej skorzystało 844 osób.
Pomoc żywnościową mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający
200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701
zł),
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

•

UWAGA MASECZKI OCHRONNE!
Obowiązek noszenia w miejscach publicznych maseczek lub zasłaniania ust i nosa w inny
sposób obowiązuje od dnia 16 kwietnia br. Wychodząc naprzeciwko tym regulacjom
prawnym, Burmistrz Miasta zakupił 1000 maseczek z przeznaczeniem dla seniorów
i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Seniorzy mający
trudności z dotarciem do siedziby Ośrodka (Chełmża, ul.Gen.J.Hallera 19), proszeni są

o kontakt telefoniczny pod numer 730 720 463. W takiej sytuacji, maseczka zostanie
dostarczona przez pracowników Ośrodka do miejsca zamieszkania osoby starszej,
schorowanej.
WAŻNE - Odbiór maseczki możliwy jest w godzinach urzędowania Ośrodka (Chełmża,
ul.Gen.J.Hallera 19).

Wniosek „Zdalna szkoła” Gminy Miasto Chełmża przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał
dofinansowanie w wysokości 69 400,00zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup
laptopów i tabletów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny
sprzęt do zdalnego nauczania.
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”.
W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu. Aktualnie Gmina jest na etapie
podpisywania umowy o dofinansowanie, po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu,
możliwy będzie zakup sprzętu.

Chełmża, dnia 07.05.2020

Sekretarz Miasta

mgr Janusz Wilczyński

