WIADOMOŚCI Z RATUSZA
•

Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży
Burmistrz Miasta Chełmży przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego:

 lokal mieszkalny będący pustostanem, położony w Chełmży przy ul. Św. Jana 8/3
o powierzchni 25,60 m2, składający się z 1 pokoju i kuchni, cena wywoławcza lokalu
wynosi 48.000,00 zł, przetarg zaplanowano na dzień 20 kwietnia 2021 r. na godzinę 1000
w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium w wysokości 9.600,00 zł do dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz osobiste
stawiennictwo w dniu przetargu.
Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji
zamieszczone zostały

na stronie internetowej tut. Urzędu: { HYPERLINK

"http://www.bip.chelmza.pl" }

w zakładce: Przetargi > Urząd Miasta

> Nieruchomości oraz pod numerem telefonu (56) 639 23 48.
•

Zielona energia
W dniu 26.03.2021r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) dla zadania
inwestycyjnego pn.: „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na
terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”.
W przetargu, w terminie, złożono 4 oferty cenowe tj.:

Oferta nr:
1
2
3
4

Wykonawca (nazwa firmy lub nazwisko) i adres Wykonawcy:
RAWICOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul.
Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn
Flexipower Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa, Kudrowice 12, 95-200 Pabianice
JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297
Banino
Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

1. Cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte
w ofercie:

Oferta nr 1:
Cena:
Termin wykonania zadania:
Gwarancja jakości:
Kryterium technologiczne – zastosowanie
modułów PV o wyższej sprawności

1 524 994,45 zł brutto
30.08.2021 r.
72 miesiące
20,38 %
30 dni licząc od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego

Termin płatności:
Oferta nr 2:
Cena:
Termin wykonania zadania:
Gwarancja jakości:
Kryterium technologiczne – zastosowanie
modułów PV o wyższej sprawności

1 203 904,61 zł brutto
30.08.2021 r.
72 miesięcy
20,54 %
30 dni licząc od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego

Termin płatności:
Oferta nr 3:
Cena:
Termin wykonania zadania:
Gwarancja jakości:
Kryterium technologiczne – zastosowanie
modułów PV o wyższej sprawności

1 241 119,83 zł brutto
30.08.2021r.
72 miesięcy
20,40 %
30 dni licząc od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego

Termin płatności:
Oferta nr 4:
Cena:
Termin wykonania zadania:
Gwarancja jakości:
Kryterium technologiczne – zastosowanie
modułów PV o wyższej sprawności

1 367 408,24 zł brutto
30 sierpnia 2021 r.
72 miesiące
20,27 %
30 dni licząc od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego

Termin płatności:

Przedmiotem zamówienia pn.: „Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych:
etap

II”

jest

kompleksowa

realizacja

zadania,

obejmująca

w

szczególności

zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie
dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji
fotowoltaicznych pracujących na zasadach prokonsumenckich zgodnie z ustawą
o odnawialnych źródłach energii. Zamówienie obejmuje wykonanie 83 mikroinstalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach
mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta

Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacienienia projektowanych systemów 10
mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie
wyposażonych w optymalizatory mocy.
Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2014–2020, Oś priorytetowa 3 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie działanie 3.1. Po dokonaniu wyboru wykonawcy zostanie podpisana umowa na
realizację zadania z terminem wykonania do 31.08.2021 r.
•

Wirtualny bieg na 770 – lecie Chełmży
Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Chełmży i okolic na Wirtualny Bieg, który
będzie zorganizowany w związku z obchodami 770-lecia. Udział w biegu jest bezpłatny,
liczba miejsc jest ograniczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zapisy na Wirtualny
Bieg

odbywają

się

tylko

elektronicznie:

{

HYPERLINK

"https://elektronicznezapisy.pl/event/5556.html" } od dnia dzisiejszego do 19 kwietnia br.
włącznie. Uczestnik imprezy powinien pokonać dystans 10 km na dowolnej trasie w
dniach 26.04.2021 – 04.05.2021.
Szczegóły

w

regulaminie,

na

stronie

internetowej

–{

HYPERLINK

"http://www.chelmza.pl/" }, oficjalnym profilu Urzędu Miasta na Facebooku: {
HYPERLINK "https://www.facebook.com/umchelmza" } oraz pod numerem telefonu: 56
639 23 42. Organizator nagrodzi najciekawszy ślad GPS, który będzie odnosił się do 770lecia Chełmży.
•

Dla

przedsiębiorców

korzystających

z

zezwoleń

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
W dniu 25 marca 2021r. wchodzi w życie uchwała nr XXIV, 192/21 Rady Miejskiej
Chełmży z dnia 4 marca 2021r. w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za
korzystanie na terenie gminy miasta Chełmży z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Od tego dnia
przedsiębiorcy korzystający z takich zezwoleń będą mogli składać wnioski do Burmistrza
Miasta Chełmży. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2021r. Na
podstawie tej uchwały przedsiębiorcom, którzy już dokonali opłaty za korzystanie
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży przysługuje jej zwrot.

•

Spotkanie z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości

W dniu 16.03. br. Burmistrz Miasta Chełmży - Jerzy Czerwiński spotkał się
z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN). Organizatorem spotkania
była Pani posłanka Iwona Michałek – wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Pracy
i Technologii. Spotkanie dotyczyło programu, który ma na celu wskazanie nowej oferty
KZN dla samorządów oraz przedstawienie sposobów wsparcia w realizacji inwestycji
w zakresie mieszkalnictwa pod wynajem.
•

POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ!

W dniu 8 lutego br. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
zawarł z Toruńskim Centrum Caritas porozumienie na potrzeby realizacji projektu
„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach Programu skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej oraz z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego
wyżywienia. Pracownicy socjalni kwalifikowali osoby do uczestnictwa w Programie.
Kryterium dochodowe, uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach
POPŻ wynosi :
•

dla osoby samotnie gospodarującej – 1542,20 zł,

•

dla osoby w rodzinie – 1161,60 zł.

Wśród artykułów spożywczych przewidywana jest następująca żywność: makaron, ryż,
kasza jęczmienna, płatki owsiane, olej, mleko, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat
pomidorowy, powidła śliwkowe, szynka drobiowa i wieprzowa, fasolka po bretońsku,
olej, cukier, miód nektarowy wielokwiatowy, puszki rybne, buraczki wiórki, mus
jabłkowy herbatniki maślane.

Wydawanie żywności odbywa się w siedzibie Schroniska Dla Osób Bezdomnych z
Usługami Opiekuńczymi w Chełmży, przy ulicy Polnej 20, zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez organizatora (informacje na tablicy MOPS-u i na stronie internetowej).

•

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
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 może być spełniany również zgodnie
z art. 36 ust.10 i ust.17 oraz art.37 ustawy Prawo oświatowe. Obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie
obowiązku szkolnego. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego są obowiązani do: dopełnienia czynności związanych
ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego; zapewnienia regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia; informowania, w terminie do 30 września każdego
roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji
tego

obowiązku

spełnianego

za

granicą

albo

przy

przedstawicielstwie

dyplomatycznym innego państwa w Polsce; zapewnienia dziecku warunków nauki
określonych w zezwoleniu na realizację obowiązku poza przedszkolem, oddziałem
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dyrektorzy chełmżyńskich szkół podstawowych nr 2 i nr 3 zwracają się z prośbą do
rodziców, aby dokonali ciążącego na nich obowiązku związanego z zapisaniem
dziecka 6 letniego do oddziału przedszkolnego.
•

Zawieszenie działalności przedszkoli

Od poniedziałku 29 marca do piątku 9 kwietnia, w związku z decyzją rządu
przedszkola będą zamknięte. Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca
2021r. wyjątek stanowią;
1. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2. dzieci rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i)

są

zatrudnieni

placówkach

w

placówkach

opiekuńczo-wychowawczych,

opiekuńczo-terapeutycznych

oraz

w

regionalnych

interwencyjnych

ośrodkach

preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek. Rodzice, których w/w warunki dotyczą nadal mogą przyprowadzać dzieci
do przedszkola.

Chełmża, dnia 29.03.2021.

Sekretarz Miasta

(-) mgr Janusz Wilczyński

