WIADOMOŚCI Z RATUSZA
•

Zarządzeniem Nr 51/FK/20 z dnia 27 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Chełmży
przedłożył sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2019 rok,
które przedstawia się następująco :
Plan

1) Dochody budżetu miasta:
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a) wydatki bieżące w wysokości:

60.779.519,55

58.009.700,65

95,44

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości
- dotacje na zadania bieżące w wysokości
w tym udzielone innym j.s.t. w wysokości
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości
- obsługa długu w wysokości
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
wysokości
b) wydatki majątkowe w wysokości:

35.456.197,79
2.272.562,00
42.680,00
22.475.815,49
275.444,20

33.480.160,36
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42.631,85
21.891.336,96
152.232,27
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55,27

299.500,07
21.877.237,97

258.132,52
19.799.743,94

86,19
90,50

- wydatki inwestycyjne w wysokości
z tego na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
wysokości
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości
3) Deficyt / nadwyżka budżetowa w wysokości

21.877.237,97

19.799.743,94

90,50

18.056.451,42
0,00
-3.732.330,00

16.228.331,84
0,00
-2.496.349,37

89,88
0,00
-

a) dochody bieżące w wysokości:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze
porozumień z j.s.t. w wysokości
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej w
wysokości
- subwencje w wysokości
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości
- pozostałe w wysokości
b) dochody majątkowe w wysokości:
z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 w wysokości
2) Wydatki budżetu miasta:

4) Środki z budżetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
a) dochody w wysokości
b) wydatki w wysokości
5) Kwota zobowiązań wynosi (art. 72 ust. 1 pkt 4)
6) Poręczenia i udzielone gwarancje

10.820.920,52
7.506.183,87 69,37
18.355.951,49 16.486.464,36 89,82
8.402.320,87, co stanowi 11,16% dochodów
ogółem.
Brak

Wydatki majątkowe miasta Chełmży wyniosły w 2019 r. 19.799.743,94 i zostały
wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne :
I. Inwestycje kontynuowane – wydatkowano kwotę 19.096.926,16, w tym na :
1. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana –
1.817.708,93,
2. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 698.495,32,
3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 818.653,61,
4. Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr
1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz
częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 – 256.670,65,
5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży
– 10.897.057,73,
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie
miasta Chełmży – 4.508.407,21,
7. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 40,00,
8. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 59,00,
9. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 4.388,50,
10. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 95.445,21.
II. Inwestycje noworozpoczęte – wydatkowano kwotę 652.911,50 wydatkowano na:
1. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 7.380,00,
2. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B – 0,0,
3. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży
- ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 0,00,
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb) – 9.000,00,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej
(przedłużenie o około 40 mb) – 10.676,41,
6. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.
Bydgoskiej – 83.450,27,
7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od
skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42) – 191.676,41,
8. Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy
ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego – 49.938,00,

9. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu
Obywatelskiego – 41.610,90,
10. Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu
Obywatelskiego – 43.062,30,
11. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej
(przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży – 13.076,41,
12. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o
długości około 78,00 mb w Chełmży – 22.100,00,
13. Remont kolektora wodociągowego w Parku – 63.400,00,
14. Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz
Bulwarze 100-lecia – 48.925,80,
15. Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 –
24.025,00,
16. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej – 800,00,
17. Budowa sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki i J. Brzechwy – 3.200,00,
18. Modernizacja

Stadionu

Miejskiego

(wykonanie

automatycznego

systemu

nawadniającego płyty głównej) – 40.590,00.
III. Zakupy inwestycyjne – wydatkowano kwotę 49.906,28, w tym m.in. na:
1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 24.438,87,
2. Zakup dysku twardego do serwera – 2.361,20,
3. Choinka dekorowana w formie stożka ze sztucznym igliwiem – 23.106,21,

•

Informacja dot. wyposażenia 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.
Więcej informacji: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74767

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „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”
Dnia 05.05.2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – Firmą
Handlową BŁAŻEX J. L. Kulczak Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul.
Migdałowej 19 umowę na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: 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”. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości 3 282 861,93 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac
ustalono do dnia 24 lipca 2020 r.

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.
Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
wyłoniony w drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przewiduje się współfinansowania zadania Nr 1 ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74821

Informacja

o

realizacji

zadania

inwestycyjnego

pn.:

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”
Dnia 08.05.2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą – firmą ARS
RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Studziennej 62
umowę

na

realizację

robót

budowlanych

zadania

pn.:

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”.

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 299 962,20 zł brutto. Planowany termin
zakończenia prac ustalono do dnia 25 września 2020 r.

Zakres zamówienia stanowi realizacja prac renowacyjnych i remontowych ścian
zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskich oraz
pokrycia papowego, przemurowanie korony kominów budynku Małego i Dużego Ratusza
w Chełmży (ul. Gen. Józefa Hallera 2, dz. nr 77 obręb 04, 041501_1.0004), tj. realizacja
remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej,
w tym renowacji murów (w zakresie uzupełnienia ubytków cegieł zaprawy w fugach,
naprawy pęknięć i odspojeń). Ponadto zakres zamówienia stanowi realizacja robót
dociepleniowych ścian budynku małego i dużego Ratusza od wewnątrz pomieszczeń,
stropów ostatnich kondygnacji przedmiotowych budynków, częściowo połaci dachów,
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 Nr 1 i 2 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=74736

•

LUSTRO CZYNSZOWE!

W terminie, do dnia 31 lipca 2020 roku zarządcy nieruchomości zabudowanych
nienależących

do

publicznego

zasobu

mieszkaniowego,

zobowiązani

są

do

przekazywania gminie zestawienia czynszów najmu lokali mieszkalnych w zarządzanych
przez nich budynkach. Wzór formularza, na którym należy złożyć przedmiotowe
zestawienie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia
2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy
lub jego części (Dz. U. Nr 250 poz. 1873). Ponadto informujemy, że druki można pobrać
w punkcie podawczym mieszczącym się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul.Gen.J.Hallera 19 (parter).

•

POMOC WOLONATRIUSZY!

W okresie pandemii - czasie tak trudnym dla każdego mieszkańca,

do Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży zgłaszają się wolontariusze, którzy są gotowi

nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Niewątpliwie ich postawa zasługuje na szczególne
uznanie z uwagi na panujące w kraju zagrożenie epidemiologiczne. Wolontariusze
pomagają m.in. osobom będącym w kwarantannie, robiąc im zakupy w lokalnych
sklepach.

•

REAGUJ!
Uwaga – każda osoba, która doznaje przemocy lub jest jej świadkiem, może
bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić ten fakt pracownikom socjalnym Miejskiego
Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Chełmży,

dzwoniąc

pod

numer telefonu

56 675 24 69, w godzinach od 7.00 do 15.00, natomiast we wtorki od 8.00 do 16.00 (na
stronie internetowej MOPS-u www.mops.chelmza.pl podane są numery komórkowe
pracowników socjalnych).
Problem przemocy domowej można zgłaszać również Policji, pedagogom szkolnym,
pracownikom służby zdrowia oraz członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chełmży.

Przemoc jest przestępstwem ściganym z różnych artykułów Kodeksu karnego.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz, że ktoś
krzywdzi dzieci….. R E A G U J!!!

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121
pogotowie@niebieskalinia.pl
(+48) 22 824-25-01 (sekretariat)
22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")
http://www.niebieskalinia.pl

Chełmża , dnia 01.06.2020.
Sekretarz Miasta
(-) mgr Janusz Wilczyński

