WIADOMOŚCI Z RATUSZA

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021.

•

Gminne Biuro Spisowe w Chełmży informuje, iż w kwietniu br. Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 realizowany będzie wyłącznie przez formy
zdalne samospisu tj. przez Internet za pomocą aplikacji spisowej na stronie: {
HYPERLINK "https://spis.gov.pl/" } oraz przez telefon dzwoniąc na Infolinię 22 279
99 99. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną swoją pracę od 4 maja br. Ponadto
informujemy, iż w przypadku pytań dotyczących Spisu można kontaktować się
z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy pod numerem telefonu: 539 671 457.
Narodowy Spis Powszechny 2021 jest obowiązkowy!

•

FOTOWOLTAIKA DLA MIESZKAŃCÓW.
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Sukces pierwszego przedsięwzięcia oraz rosnące zainteresowanie mieszkańców
instalacjami fotowoltaicznymi, skłoniły miasto do przygotowania kolejnego projektu
związanego z dofinansowaniem montażu systemów fotowoltaicznych na budynkach
mieszkalnych w Chełmży. Nabór uczestników prowadzono w maju i czerwcu 2020 r.
W tym okresie przygotowano i złożono również wniosek o dofinansowanie ze
środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 przyznane zostało na mocy umowy podpisanej przez
Burmistrza Miasta w dniu 26 marca br. Dofinansowanie dla poszczególnych instalacji
wyniesie 50% ich wartości netto. Całkowita kwota dotacji pozyskanej przez miasto
wyniesie 878 835,00 PLN. Pozostałą część inwestycji sfinansują uczestnicy projektu.
Zakres zadania pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na
terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”
obejmuje montaż 83 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp.
Urządzenia zamontowane zostaną na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na terenie Chełmży. Wielkość instalacji dostosowano do
zapotrzebowania na energię w poszczególnych gospodarstwach domowych.
Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego,
związanego z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.
Przyniesie również mieszkańcom wymierne korzyści w postaci oszczędności
w wydatkach na energię.
Jednym z istotnych celów zadania jest promowanie i popularyzowanie postaw
proekologicznych. Już pierwszy realizowany etap przyniósł wyraźny wzrost
zainteresowania mieszkańców zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz
modernizacją posiadanych źródeł ciepła.
Przyjęty harmonogram zakłada montaż instalacji jeszcze w roku 2021. Niestety,
pierwsze postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy instalacji zostało unieważnione
ze względu na brak prawidłowo skalkulowanych ofert. Powyższe spowoduje
nieznaczne opóźnienie w realizacji zadania.

•

NIERUCHOMOŚCI GMINNE NA SPRZEDAŻ.

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 42.000,00 zł, przetarg zaplanowano na dzień 2
czerwca 2021 r. na godzinę 9:00 w Sali Mieszczańskiej tut. Urzędu.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 8.400,00 zł do dnia 28 maja 2021 r. oraz osobiste stawiennictwo
w dniu przetargu;
 lokal użytkowy, który nie stanowi przedmiotu najmu, położony w Chełmży
przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 o powierzchni: 65,72m2 (sala główna
z pomieszczeniem socjalnym, zaplecze) oraz 50,06 m2 (pomieszczenia
piwniczne), cena wywoławcza lokalu wynosi 300.000,00 zł, przetarg
zaplanowano na dzień 13 maja 2021 r. na godzinę 9:00 w Sali Mieszczańskiej
tut. Urzędu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w wysokości 60.000,00 zł do dnia 10 maja 2021 r. oraz
osobiste stawiennictwo w dniu przetargu.
Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji
zamieszczone zostały na stronie internetowej tut. Urzędu: www.bip.chelmza.pl w
zakładce: Przetargi > Urząd Miasta > Nieruchomości oraz pod numerem telefonu (56)
639 23 48.

•

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA
CHEŁMŻA.
W dniach 9-12 marca 2021 r. na terenie miasta Chełmży odbyła się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. Odpady te odbierane były od mieszkańców nieodpłatnie,
w ramach wnoszonej do tut. Urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Podczas
zbiórki zebrano łącznie 23,00 Mg przedmiotowej frakcji odpadów.
W ramach akcji mieszkańcy mogli wystawiać odpady takie jak: meble, wykładziny
PCV, dywany, wózki, miski i wanienki z tworzywa sztucznego, opakowania po
sprzęcie rtv i agd, meble ogrodowe, skrzynki, donice, materace, kołdry, rowery,
zabawki dużych rozmiarów, itp.
Kolejna taka zbiórka planowana jest w dniach 12-15 października 2021 r.
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KONTROLA
DEKLARACJI
O
WYSOKOŚCI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
TZW.
„ŚMIECIOWYCH”.

Na terenie miasta Chełmża od 1 kwietnia 2021 r. prowadzona jest wzmożona kontrola
złożonych w Urzędzie Miasta Chełmży deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie danych dotyczących ilości osób
zamieszkałych

w

nieruchomościach.

Sprawdzana

jest

zgodność

deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem
faktycznym.
Kontrola prowadzona jest przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chełmży, którzy
upoważnieni są do nałożenia mandatu karnego na osobę (właściciela nieruchomości),
która nie złożyła deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Przedmiotowej kary może się również spodziewać osoba, która
pomimo istniejącego obowiązku nie złożyła deklaracji w przypadku zaistnienia zmian,
będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty, np. w przypadku
zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za popełnienie opisanych
czynów grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Założeniem kontroli jest ujawnienie tych właścicieli, którzy nie podali w deklaracji
rzetelnych informacji, tj. nie uwzględnili wszystkich mieszkających osób w danej
nieruchomości.
W wyniku dotychczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że na terenie Gminy
Miasta Chełmża zamieszkują osoby, za które nie jest wnoszona do tut. Urzędu opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie działania powodują, że płacą za
nich pozostali mieszkańcy miasta.
Wyjaśnić w tym momencie należy, iż system gospodarowania odpadami
komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co
przekłada się na obowiązek ustalania przez gminę wysokości ponoszonych przez
mieszkańców opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego też koszty, które nie
bilansują się - obciążają pozostałych mieszkańców.

Reasumując: nie wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
wszystkich mieszkańców, przekłada się na mniejsze wpływy do budżetu miasta na
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, co de facto jest istotnym
czynnikiem kształtującym wysokość stawki przedmiotowej opłaty (aktualnie 23,00
zł/os./m-c). Wynikiem powyższego jest to, że za osoby uchylające się od uiszczania
omawianej opłaty płacą pozostali mieszkańcy miasta.
Postawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
Art. 6m ust. 1 – Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego

mieszkańca

lub

powstania

na

danej

nieruchomości

odpadów

komunalnych.
Art. 6m ust. 2 – W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Art. 10 ust. 2b - Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega
karze grzywny.
Art. 10 ust. 2c - Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7,
nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z
późn. zm.)
Art. 262 § 1 pkt 2 ustawy - strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy
mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia
wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej
czynności, lub mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r., poz.
408)
Art. 54 w związku z art. 48 - Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie
ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie
składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do
720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej
dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży
gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1420).
Spotkanie Burmistrza z I Wicemiss Polonia 2020

•

W dniu 9 kwietnia w chełmżyńskim ratuszu odbyło się zaplanowane przez Biuro Miss
Polonia spotkanie I Wicemiss Polonia 2020 Pani Klaudii Wonatowskiej z Januszem
Kalinowskim - Przewodniczącym Rady Miejskiej Chełmży oraz Jerzym Czerwińskim Burmistrzem Miasta, którzy złożyli osobiście gratulacje i podziękowali za piękne
reprezentowanie naszego miasta na arenie ogólnopolskiej. W spotkaniu wzięły udział
lokalne media. Filmowa relacja z tego spotkania dostępna jest na kanale YouTube
i Facebooku.

•

Nauka hybrydowa w chełmżyńskich szkołach

Od 26 kwietnia br. w klasach I-III szkół podstawowych została wprowadzona nauka
hybrydowa, która polega na połączeniu lekcji zdalnych, przeprowadzanych przez internet
i tych organizowanych stacjonarnie, w szkole. Dyrektor każdej placówki był zobowiązany
do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie
więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy
tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie
tych zajęć przez każdego ucznia. Zgodnie z powyższym w każdej z chełmżyńskich szkół
podstawowych rozkład zajęć zdalnych i stacjonarnych dla poszczególnych klas może być
inny. W szkole prowadzona jest również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się
stacjonarnie.

•

Zajęcia SKS
Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem
Związków Sportowych w Programie „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu. Celem
działalności jest popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci
i młodzieży poprzez dostęp do nieodpłatnych zajęć sportowo- rekreacyjnych. W każdej
szkole podstawowej zajęcia są realizowane dla dwóch grup uczniów. Gmina Miasto
Chełmża nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia i sprzęt sportowy niezbędny do
prowadzenia zajęć sportowych dla uczestników Programu oraz pokrywa koszty
dodatkowe jako procentowy wkład własny w wysokości 200 zł na 1 grupę ćwiczeniową w
skali w skali roku.

•

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przystąpił do programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Głównym

celem

Programu

ogólnodostępnego wsparcia dla:

jest

wprowadzenie

usługi

asystenta

jako

formy

•

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji oraz

•

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?
•

•
•
•
•
•

w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu
miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki
służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi,
rodzina,
instytucje
finansowe,
wydarzenia
kulturalne/
rozrywkowe/społeczne/sportowe),
w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich
realizacji,
w załatwianiu spraw urzędowych,
w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki
oświatowej).

MOPS zatrudnia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnego od dnia 1 maja br.
Asystent obejmie wsparciem 4 niepełnosprawne osoby.
Ważne! – pomoc udzielana niepełnosprawnym jest całkowicie nieodpłatna, zaś środki na
pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta, MOPS uzyskał w ramach dotacji ministerialnej.
Program ten jest kontynuacją realizowanych przez Ośrodek działań pomocowych na rzecz
osób starszych i niepełnosprawnych. Dla przypomnienia – nadal trwa program
‘WSPIERAJ SENIORA” edycja 2021 :
Jeśli nie masz się do kogo zwrócić – pracownicy MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY i wolontariusze pomogą Ci:
zrobić zakupy
jeśli jest konieczność dostarczenia tych artykułów dzwoń
(56) 675 24 69
(56) 675 30 18
600398639

w godzinach 8:00- 15:00

KOPERTA ŻYCIA!
•

MOPS dysponuje w dalszym ciągu KOPERTAMI ŻYCIA. Do posiadania koperty życia
zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na
umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych,
danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem
jest łatwo dostępny.
Na obecną chwilę, MOPS rozdysponował wśród mieszkańców Chełmży blisko 150 kopert
życia. Dystrybucja kopert odbywa się całkowicie nieopłatnie. W pierwszej kolejności
koperty trafiły do osób samotnych, objętych przez tut. MOPS usługami opiekuńczymi.
Osoby chętne do nabycia koperty życia, zaprasza się do siedziby Ośrodka – Chełmża ul.
Gen.J.Hallera 19, w godzinach 8.00 – 14.00, tel. kontaktowy 600398639.

Chełmża, dnia 27.04.2021.

Sekretarz Miasta
(-)

mgr Janusz Wilczyński

