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Modernizacja Ratusza Miejskiego
W dniu 13 maja 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane i konserwatorskie w zabytkowym
zespole zabudowy Ratusza Miejskiego położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 2
w Chełmży. Inwestycja obejmuje kompleksową renowację elewacji zewnętrznych
Ratusza Dużego i Małego, w szczególności oczyszczenie elewacji, wzmocnienie
i odsolenie materiału ceramicznego oraz naprawę wątku klinkierowego. Detale ze
sztucznego kamienia zostaną oczyszczone, wzmocnione i uzupełnione. Dekoracyjny
tympanon nad głównym wejściem przewiduje się poddać zabiegom z zakresu konserwacji
elementów polichromowanych. Ponadto zaplanowano oczyszczenie, uzupełnienie
i scalenie kolorystyczne tynków od strony podwórza. Elementy spływowe takie jak
parapety i czapy sterczyn, narażone na działanie wody opadowej zostaną zaimpregnowane
preparatem hydrofobowym. Dla podniesienia walorów estetycznych przewidziano
wymianę schodów wszystkich wejść na wykonane z materiału naturalnego – granitu lub
cegły. Wierzeje bram zostaną odtworzone wg. uproszczonych wzorców historycznych.
Zaplanowano również wykonanie zupełnie nowej instalacji odgromowej.
Chełmżyński Ratusz wybudowany został w latach 1897-1900. W 1929 r. istniejące na
sąsiedniej parceli zabudowania poddano modyfikacjom i włączono do zabudowy urzędu
miejskiego. Ta część zabudowy nazywana jest potocznie Małym Ratuszem. Obiekt na
mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
18.10.2016 r. wpisany został do rejestru zabytków.
Zadanie pn. „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży” realizowane jest przy
współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Na realizację zadania pozyskano blisko 239 805,58 PLN. Wszystkie prace
powinny zostać ukończone do końca września br.
Realizowane przedsięwzięcie jest kolejnym działaniem podejmowanym przez tutejszy
samorząd na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego miasta. W roku 2018
pracom konserwatorskim i restauratorskim poddana została zabytkowa wieża ciśnień,
położona przy ulicy Paderewskiego.
Równocześnie z remontem elewacji prowadzone są prace termomodernizacyjne,
prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynku. Z uwagi na wysoką

wartość historyczną elewacji oraz jej zabytkowy charakter, ściany Ratusza ocieplone
zostaną od wewnątrz, przy zastosowaniu mineralnych płyt izolacyjnych multipor. Mury
budynku zabezpieczać będzie izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic. W obu
budynkach wykonane zostanie ocieplenie stropodachów oraz nastąpi częściowa wymiana
stolarki okiennej.
Powyższy projekt również realizowany jest dzięki wsparciu środków z funduszy
strukturalnych UE, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Nowe miejsca przedszkolne i Środowiskowe Centrum Aktywności
Trwają roboty budowlane w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 3, tzw. budynku B,
położonym przy ulicy Ks. P. Skargi. Głównym celem przedsięwzięcia jest zaadaptowanie
obiektu na potrzeby funkcjonowania dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz
Środowiskowego Centrum Aktywności.
Część przedszkolna zlokalizowana zostanie na parterze oraz na pierwszym piętrze
budynku. Przewiduje się utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych. Drugie
piętro w całości zajmowane będzie przez Środowiskowe Centrum Aktywności.
W związku z koniecznością dostosowania budynku do nowych funkcji, konieczna jest
całkowita przebudowa wnętrza oraz dobudowanie dodatkowej klatki schodowej wraz z
windą. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń, modernizacji poddane będą klatki
schodowe, wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Obiekt dostosowany
będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przedsięwzięcie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt „Świat Przedszkolaka” oprócz prac adaptacyjnych zakłada również zakup
wyposażenia oddziałów przedszkolnych, utworzenie nowych miejsc przedszkolnych,
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia
z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii ręki, socjoterapii, czy wyrównawczo
wspierające. Zadanie realizowane będzie do września 2021 r.

Chełmża bardziej zielona
•

Wiosną i latem prowadzone są intensywne prace związane z utrzymywaniem
i zagospodarowaniem zieleni miejskiej. Miasto co roku podejmuje starania na rzecz
urozmaicania roślinności nasadzonej na terenach zielonych.
W tym roku na placu położonym przy ulicy Sikorskiego (teren po dawnym szalecie
miejskim) umieszczono nowe wieże kwiatowe, wysadzone pięcioma gatunkami kwiatów,
wśród których znalazły się petunia Blackberry, petunia Carmine i ipomea Marguerite.
Nowe nasadzenia pojawiły się również w rabatach na Rynku oraz przy ulicy Sikorskiego
(przed pocztą). Tym razem zamiast klasycznych kompozycji kwiatowych postawiono na
ozdobne rośliny trawiaste, takie jak Rozplenica Japońska, Miskant Gracillimus czy
Imperata, uzupełnione o barwnie kwitnące byliny, w szczególności Liliowiec
Zarządzenie w sprawiei Rozchodnik Okazały. Przed budynkiem poczty pojawiły się róże,
Dereń oraz Rozpalenica Japońska.
Rezultaty zmian są już widoczne, ale ostateczny efekt zostanie osiągnięty, kiedy rośliny
odpowiednio się rozwiną.
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„DOBRY START” – 300 zł dla ucznia !

1. W bieżącym roku kalendarzowym nadal będzie realizowany rządowy program „Dobry
Start”, który w swojej formule zakłada wsparcie rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko
w rodzinie.
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KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START”:

Świadczenie przysługuje:
•

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym,

osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-

wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
•

osobom uczącym się.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
•

przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,

•

przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób

uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
a także w przypadku:
•

ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20.
rok życia,
•

ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy
24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności,
•

dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie

dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy
7. rok życia.
WAŻNE!
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej,
dotychczasowego

gimnazjum,

szkoły

ponadpodstawowej

i

dotychczasowej

szkoły

ponadgimnazjalnej, (ważne - w tym szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych – zmiana od
dnia 1 sierpnia 2019 r.), szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny
lub nauki, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczy, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym.
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko „ w zerówce”.
SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku
dzieci przebywającej w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny
dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo osoba ucząca się.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia można złożyć:
od dnia 1 lipca 2020 r. przez Internet:
online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE
ZUS,
od dnia 1 sierpnia 2020 r. przez Internet jw. lub drogą tradycyjną (papierową) osobiście:
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen J. Hallera 19 (pokoje nr
18, 19, 20 parter - przybudówka głównego budynku Ośrodka) –

od poniedziałku do

piątku:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00 – 15.00
- wtorek 8.00-16.00

Z uwagi na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęca się
o korzystanie głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet.

KIEDY RODZINA OTRZYMA ŚWIADCZENIE ?
•

w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia „Dobry

start” nastąpi nie później niż do dnia 30 września br.,
•

w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata

świadczenia nastąpi nie później niż w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Aby uzyskać prawo do świadczenia, wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada br.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021 :

2.

W nowym okresie zasiłkowym można składać już od dnia 1 lipca br. wnioski

o świadczenia rodzinne w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem:
•

Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);

•

Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejEmp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),

•

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –
ePUAP (http://epuap.gov.pl/),

•

bankowość elektroniczna.

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2020 roku będzie można składać także tradycyjnie papierowe
formularze wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz
wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobierać oraz następnie
przedkładać w siedzibie MOPS-u w Chełmży, przy ulicy Hallera 19 /wejście od podwórka/,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº, natomiast we wtorki w godzinach od
8ºº do 16ºº.
Wnioski składane są według faktycznego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski na nowy okres
zasiłkowy rozpatrzone zostaną w zależności od terminu ich złożenia.
Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 01.11.2016 r. wynosi:
−

95.00 zł dziecko do 5 roku życia,

− 124.00 zł dziecko do 18 roku życia,
- 135,00 zł dziecko do 21 roku życia uczące się (oprócz szkoły wyższej) i do 24 roku
życia, na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł (764,00 zł ) jeśli członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne - należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności,

w przypadku dziecka do 16 roku życia, lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).
Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje:
Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim;
2) dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub sprawowana jest
nad nim opieka zastępcza;
3) osoba ucząca się przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne
dziecko;
5) dziecko wychowuje samotnie osoba, której nie zostały zasądzone alimenty na rzecz tego
dziecka od jego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice lub jedno z rodziców tego
dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o alimenty od drugiego
z rodziców lub gdy zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów na rzecz tego
dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
stanowią inaczej.

•

W dniu 26 czerwca skończył się rok szkolny. Najlepszy absolwent każdej szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża został
uhonorowany nagrodą Burmistrza Miasta Chełmży. Nagrodzeni absolwenci to:
Weronika Chojnacka ze Szkoły Podstawowej nr 2,
Julia Kowalewska ze Szkoły Podstawowej nr 3,
Julia Szlendak ze Szkoły Podstawowej nr 5.

• W 2020 roku ósmoklasiści mieli pisać egzaminy w terminie 21-23 kwietnia, ale
w związku z pandemią koronawirusa termin egzaminu dla ósmoklasistów został
zamieniony. Egzamin z języka polskiego odbył się 16 czerwca, część matematyczna –
17 czerwca, a język obcy nowożytny – 18 czerwca. Egzamin ósmoklasisty jest
obowiązkowy. Muszą do niego przystąpić wszyscy absolwenci ósmej klasy. Egzaminu
nie można nie zdać, a jego wynik zadecyduje o tym, do jakiej szkoły średniej dostanie
się absolwent. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności zdobyte
przez ucznia w szkole podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub
losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w powyższych terminach to będzie
go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca. Wynik egzaminu - uczniowie poznają do
31 lipca. Podczas egzaminów przestrzegano wytycznych sanitarnych opracowanych
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi na egzamin mogła przyjść
wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
dotyczyło to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.
W egzaminie nie mogła uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji. Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
Zakrywanie ust i nosa obowiązywało na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej
były tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy
odstęp. Na egzaminie każdy zdający korzystał z własnych przyborów piśmienniczych
(własnego długopisu, ołówka), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Do egzaminu
przystąpiło 135 chełmżyńskich ósmoklasistów.

Chełmża, dnia 01.07.2020

Sekretarz Miasta
(-)

mgr Janusz Wilczyński

