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• Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
Apelujemy do mieszkańców Chełmży o składowanie odpadów komunalnych na
nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowego ich segregowania, jak również o nie
spalanie odpadów w piecach.
Poniżej przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, tzn. co
należy wrzucać do pojemników na odpady zlokalizowanych na nieruchomościach, a co winno
się oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy
ul. Toruńskiej 1 w Chełmży. Segregacji „u źródła” podlegają następujące frakcje odpadów:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady.

a) Pojemnik niebieski papier – tu wrzucamy: opakowania z papieru, kartony, tekturę
falistą, katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty i
książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;
UWAGA! Nie wrzucamy: zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych,
papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, kartonów po
mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych oraz podpasek.
b) Pojemnik zielony szkło – tu wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności, a
także po alkoholach i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach i inne
opakowania szklane bez nakrętek, kapsli i korków;
UWAGA! Nie wrzucamy: ceramiki, porcelany, naczyń typu arco, talerzy i doniczek, szkła
budowlanego okiennego i zbrojonego, luster, zakrętek, kapsli i korków; zużytych żarówek,
świetlówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po lekach, produktach
chemicznych z zawartością.
c) Pojemnik żółty plastik – tu wrzucamy: tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe, a w tym m.in.: otwarte i zgniecione butelki po napojach;
opakowania po środkach do prania, szamponach, mydle w płynie, pastach do zębów;
kubki po produktach mlecznych; pojemniki po artykułach sypkich; duże folie
opakowaniowe; folię aluminiową i spożywczą, worki foliowe; artykuły gospodarstwa
domowego z tworzyw sztucznych; plastikowe opakowania po owocach; puszki po
konserwach, puszki po karmie dla zwierząt; puszki po napojach, nakrętki, kapsle i
korki, opakowania po chipsach, batonach, kawie, wieczka po jogurtach i serkach;
UWAGA! Nie wrzucamy: butelek oraz pojemników z zawartością, opakowań po lekach
i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części

samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i
lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
d) Pojemnik brązowy bioodpady – tu wrzucamy: m.in. resztki jedzenia, skorupki jaj,
odpadki warzywne i owocowe, skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty (bez ziemi),
trociny, korę drzew, drobne gałęzie drzew i krzewów;
UWAGA! Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego,
leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi, kamieni i innych odpadów
komunalnych
e) Pojemnik stalowy ocynkowany lub plastikowy w kolorze grafitowym popiół - tu
wrzucamy: popiół z pieców węglowych i kominków;

f) Pojemnik zielony zmieszane – tu wrzucamy m.in. gąbki, szmatki, kurz z odkurzacza,
mięso, ryby, ser, nabiał, jajka, maszynki do golenia, niedopałki papierosów, olej do
smażenia, paragony ze sklepu/bankomatu, pergamin, piasek, odchody zwierząt,
plastikowe opakowania po tłuszczu, porcelana, fajans, szkło żaroodporne, produkty
higieniczne (pieluchy, patyczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata),
włosy, sierść, pióra, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, zużyte
ubrania, tekstylia i obuwie, żwirek lub trociny z kuwet dla zwierząt; resztki
kosmetyków np. tusz do rzęs, pomadka, fluid.
Ponadto, do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne z terenów
nieruchomości zamieszkałych miasta Chełmży, takie jak:
1. Opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania
wielomateriałowe, szkło;
2. Odpady zielone takie jak: skoszona trawa, liście, gałęzie w ilości do 10 kg na
gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym;
3. Chemikalia w tym opakowania po farbach i olejach samochodowych etc.;
4. Przeterminowane leki;
5. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek;
6. Zużyte opony;
7. Zużyte baterie i akumulatory;
8. Odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg na gospodarstwo domowe w danym
roku kalendarzowym w tym: stoły, krzesła, meble, materace, tapczany, pierzyny,
szafy, biurka, wersalki, łóżka, kanapy;
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg na gospodarstwo domowe
w danym roku kalendarzowym;
10. Tekstylia i odzież;
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: komputery, monitory, drukarki,
faksy, telefony, akcesoria komputerowe, odbiorniki radiowe i telewizyjne, lodówki,

pralki, kuchenki, zamrażarki, zegarki, odkurzacze, czajniki, piloty od sprzętu
elektronicznego, itp.
Regulamin PSZOK, w którym m.in. dla wybranych frakcji odpadów wskazane są ilości
(masa) odpadów przyjmowanych w punkcie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.
z o.o. w Chełmży pod adresem http://www.zgk-chelmza.pl .
PSZOK od 1 stycznia 2021 r. świadczy usługi w następujących godzinach:
• w okresie od 1 listopada do 31 marca, w dni robocze, od wtorku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 16:00;
• w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w dni robocze, od wtorku do piątku,
w godzinach od 10:00 do 18:00,
• oraz przez cały rok w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00,
• w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta PSZOK jest nieczynny.
DBAJ O ŚRODOWISKO NATURALNE, W KTÓRYM WSZYSCY ŻYJEMY!
NIE SPALAJ ODPADÓW !!!

• Stawka opłaty za
obowiązująca w 2021 r.

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

W 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa
zmianie, tj.: 23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Natomiast w
przypadku, gdy na nieruchomości stwierdzony zostanie brak segregacji odpadów
komunalnych, naliczona zostanie opłata sankcyjna w wysokości 50,00 zł miesięcznie od
osoby zamieszkałej.

• Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta
Chełmża w 2021 r.
Od dnia 1 stycznia 2021 r. na terenie miasta Chełmży obowiązuje nowy harmonogram
wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Chełmży. Aktualny harmonogram znajduje
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miasta
pod
adresem:
się
https://www.bip.chelmza.pl/plik,32510,harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-zterenu-miasta-chelmza-w-2021-roku.pdf

• Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie
Środowiskowego Centrum Aktywności”.
Dnia 11 grudnia 2020 r. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą –
firmą TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, przy ul. Wojewódzkiej 3a,

87-152 Łubianka na realizację robót budowlanych zadania pn.: „Utworzenie
Środowiskowego Centrum Aktywności”. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3 313 122,81 zł brutto. Planowany termin
zakończenia prac nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia
(podpisania) umowy, tj. ustalono do dnia 11 lipca 2021 r.
Zakres realizacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje w szczególności:
- remont i przebudowę zewnętrznych i wewnętrznych ogrodzeń od ulic P. Skargi i Gen.
J. Hallera według opracowania,
- remont i przebudowę zewnętrznych ogrodzeń, remont murów,
- demontaż i budowę nowych wewnętrznych ogrodzeń,
- budowę obiektów sportowych (boisk), rekreacyjnych i pomocniczych,
- montaż elementów małej architektury,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej na terenie boisk szkolnych i montaż kostki
brukowej bezfazowej w kolorze szarym,
- przebudowę ulicy Gen. J. Hallera na odcinku między ul. P. Skargi a drogą wojewódzką
ul. Mickiewicza, polegającą na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na jezdni szer. 3,0m,
z wydzieleniem na poboczu 29 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wym.
2,5x5,0m, usytuowanych pod kątem 45° w stosunku do jezdni, oraz 7 miejsc o wym.
2,5x6,0m, usytuowanych równolegle do jezdni, a także 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych
o wym. 3,6x5,3m usytuowanego prostopadle do jezdni,
- rekultywację i uporządkowanie terenów zielonych, wycinkę drzew kolidujących
z projektowanym zagospodarowaniem terenu (wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych,
o których mowa w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew), a także wykonanie nasadzeń
drzew zieleni wysokiej oraz dostarczenie zieleni ozdobnej w donicach, zgodnie z załączoną
dokumentacją.
Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru wyłoniony w drodze
odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zadanie współfinansowane z Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałania 6.4.1.
Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Więcej informacji: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=75294

•

101 rocznica odzyskania przez Chełmżę niepodległości

W dniu 21 stycznia przypada 101. rocznica wyzwolenia Chełmży. Z tej okazji pod tablicą
pamiątkową znajdującą się przy Rynku kwiaty złożyli: Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan
Janusz Kalinowski, Burmistrz Miasta Chełmży - Pan Jerzy Czerwiński oraz Przewodniczący
Rady Powiatu - Pan Paweł Polikowski. Na stronie urzędu miasta – www.chelmza.pl oraz na
Oficjalnym Fanpage na Facebooku – Miasto Chełmża, zamieszczona została prezentacja
poświęcona wydarzeniom związanym z przyłączeniem Chełmży do Polski.

• Nowoczesna Pracownia Językowa
Szkoła Podstawowa nr 2 wzbogaciła się o pracownię językową z prawdziwego zdarzenia,
z 25 stanowiskami uczniowskimi, stacją nauczyciela oraz pełnym oprogramowaniem
MENTOR do nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Wyremontowana
i wyposażona pracownia czeka na uczniów i nauczycieli.

• Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
Przypomina się rodzicom, iż zgodnie z art. 31 ustawy Prawo oświatowe 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
ten 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. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo
oświatowe, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Zgodnie z art. 36 ust. 8
ustawy Prawo oświatowe, 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
szkolnego spełnianego w innej placówce.
•

OBOWIĄZEK NAUKI

Zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, po ukończeniu szkoły podstawowej
obowiązek nauki spełnia się przez:
- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
- 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 przygotowania przedszkolnego, obowiązek
szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do
przedszkola lub szkoły:
- 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;
- przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
Za spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 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.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie powyższych
obowiązków 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.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego
obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie
której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku
nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

•

EGZEKUCJA OBOWIĄZKU: ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO, SZKOLNEGO LUB NAUKI
Nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 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 egzekucyjnej obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze
niepieniężnym (art. 2 § 1 pkt 10). Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania
realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, jest grzywna w celu przymuszenia.
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zwana dalej „ustawą Prawo
oświatowe”,
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

•

WSPARCIE DLA SENIORÓW!
W ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu udało się dla grupy 40 mieszkańców Miasta
pozyskać nieodpłatnie wsparcie w formie ciepłych dwudaniowych posiłków. Posiłki
dostarczane były naszym mieszkańcom codziennie przez cały miesiąc grudzień 2020 roku
(również w weekendy i święta). W związku z kwarantanna narodową, termin dowozu
posiłków został przedłużony do dnia 17 stycznia br. Posiłki przygotowywane były przez
podmiot ekonomii społecznej – Catering Serwis Spółka Non Profit sp. z o.o. z Torunia.
Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy Chełmży, w wieku powyżej 65 roku
życia, jak i też z niepełnosprawnościami, przede wszystkim osoby samotne, potrzebujący
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
COVID-19.

•

WALKA Z COVID-19

W dniu 20 grudnia 2020 roku MOPS w Chełmży otrzymał w bezpłatne używanie
Urządzenie do oczyszczania powietrza o wartości 3500,00 zł. Dystrybutorem urządzenia
jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który zakupił go w ramach
projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Beneficjentami projektu byli
w pierwszej kolejności domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu całego
województwa kujawsko-pomorskiego. Założeniem projektu było wsparcie tych instytucji
w walce z pandemią COVID-19. Urządzenie do oczyszczania powietrza pozwala na
zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania codziennych czynności.

•

UWAGA ! NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
500 +

Aktualnie przyznane świadczenia wychowawcze (500+) na okres 2019/2021 wypłacane będą
do dnia 31 maja 2021 r.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie

przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od osiąganych dochodów.
Aby od miesiąca czerwca bieżącego roku nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze
należy obligatoryjnie złożyć wniosek w poniżej podanych terminach:

•

od dnia 1 lutego 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej- poprzez bankowość
elektroniczną, ePUAP, Emp@tia, Portal Usług Elektronicznych # ZUS,

•

od dnia 1 kwietnia 2021 r.

także drogą tradycyjną (papierową) - w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Gen.J.Hallera 19 (wejście do
drugiego budynku od podwórka).

Prawo do świadczenia 500+ przyznane będzie na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia
31 maja 2022 r. Termin wypłaty świadczenia zależy od momentu złożenia wniosku. Warto
pamiętać, że im szybciej zostanie złożony wniosek, tym realizacja kolejnego świadczenia
wychowawczego nastąpi bezkolizyjnie po miesiącu maju 2021 roku, kiedy to kończy się
okres zasiłkowy 2019-2021.
Termin złożenia wniosku
do 30 kwietnia
od 1 maja do dnia 31 maja
od 1 czerwca do dnia 30 czerwca
od 1 lipca do dnia 31 lipca
od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia

Termin wypłaty
do 30 czerwca
do 31 lipca (z wyrównaniem za czerwiec)
do 31 sierpnia (z wyrównaniem za czerwiec i
lipiec)
do dnia 30 września (bez wyrównania za czerwiec)
31 października (bez wyrównania za czerwiec i
lipiec)

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie MOPS-u od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 14.00 lub telefonicznie: 56 675 64 80 lub 56 675 24 69 w. 42. Osobą
odpowiedzialną za realizację zadania - świadczenia wychowawcze jest Pani Agnieszka
Bronk.
•

COVIDOWA DOPŁATA DO CZYNSZU!
W dniu 4 stycznia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz.
11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.
Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające
przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali
dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych
powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Ważne - od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - najemcy i podnajemcy
lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą
składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Warunkiem
ubiegania się o dopłaty do czynszu jest spadek dochodu najemcy w ostatnich 3 miesiącach
w porównaniu do 2019 roku o 25%. Kolejnym kryterium jest zawarcie umowy najmu
przed dniem 14 marca 2020 roku.

Osobą prowadzącą sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do czynszu
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul.Gen.J.Hallera 19 jest Pani
Agnieszka Padusińska -Worytko nr telefonu 56 675 30 85.

Sekretarz Miasta
(-) mgr Janusz Wilczyński
Chełmża, dnia 27.01.2021 r.

