
W I A D O M O Ś C I   Z   R A T U S Z A 
 
 

• 41 Rajd Rowerowy o Puchar Burmistrza! 

Chełmża obchodzi w tym roku okrągłą 770 rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji 

odbył się w dniu 11 września kolejny Rajd o Puchar Burmistrza Miasta. Trasa liczyła 35 

km i prowadziła przez miasto i tereny gminne. Zadaniem każdej z drużyn było 

rozwiązanie zadań, dotyczących historii Chełmży. Przebieg rajdowych zmagań na bieżąco 

relacjonowany był w mediach społecznościowych miasta. Na profilu Chełmży na 

Facebooku można więc obejrzeć zdjęcia wykonane na trasie rajdu. Na mecie czekał na 

uczestników poczęstunek w postaci grochówki i słodyczy. Zwyciężyła drużyna pod nazwą 

„2+2” z Chełmży.  

• Nagroda dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży 

W dniu 12 września Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży wraz z mażoretkami 

„Astro” wystąpiła na XX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Chełmnie 

zdobywając Puchar Burmistrza Miasta Chełmna.  

 

• EU geniusz na poziomie 
 

Gmina Miasto Chełmża przystąpi do partnerskiego projektu pn. „EU-geniusz na 

poziomie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Źródłem finansowania projektu są środki Unii 

Europejskiej, budżetu państwa i gminy Miasta Chełmży. Wysokość wkładu własnego 

wynosi 5% ogólnej wartości projektu, na który składają się wszyscy partnerzy projektu 

proporcjonalnie do wysokości wsparcia jakie otrzymają w projekcie. Wartość wkładu 

własnego przypadająca dla Gminy Miasta Chełmża wynosi 7 218,75 zł a wartość projektu 

realizowana w chełmżyńskich szkołach to 144 375,00 zł w latach 2021 - 2023. Celem 

powyższego projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie 

języka angielskiego w 24 szkołach z terenu powiatu toruńskiego. Z Gminy Miasta 

Chełmża ze wsparcia skorzystają wszystkie trzy szkoły podstawowe.  Główne działania 

projektu to: zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe             

i uniwersalne z zakresu języka angielskiego i certyfikowane kursy językowe dla uczniów. 

 

 



• Zajęcia wspomagające 

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej, dyrektorzy szkół i placówek 

publicznych i niepublicznych mogą zorganizować zajęcia wspomagające dla uczniów       

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki na ich realizację zostały 

uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów. Zajęcia są 

dobrowolne dla uczniów. Wszystkie chełmżyńskie szkoły podstawowe organizują zajęcia 

wspomagające w terminach od 2 września do 22 grudnia br. Zasady korzystania ze 

wsparcia oraz warunki realizacji tych zajęć określają  przepisy {HYPERLINK 

"https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolne-rozwiazania-w-okresie-

czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-18972569/par-10-f" \t "_blank"} wprowadzone z 

dniem 29.05.2021 r. 

 

 

 

• KLUB MŁODZIEŻOWY – RÓWNE SZANSE! 

Od dnia 1 września br. ruszyła realizacja w Środowiskowym Centrum Aktywności                 

w Chełmży projektu pt. „Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”, na którego 

dofinansowanie w kwocie 38.665 zł Miasto Chełmża pozyskało ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Grantowego Lokalnej Grupy 

Działania Ziemia Gotyku pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”. Realizatorem 

projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:  

1. Wsparcie w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych. 

2. Zajęcia podnoszące wiedzę z matematyki. 

3. Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie wielojęzyczności – j. angielski. 

4. Promowanie zdrowego stylu życia. 

5. Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. 

6. Poradnictwo z elementami socjoterapii. 

7. Wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne. 



Planowane  efekty: 

- przezwyciężanie trudności szkolnych; 

- odkrycie nowych  potencjałów; 

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców    

zachowań; 

- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem; 

- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności   

interpersonalnych i postaw prospołecznych; 

- umiejętność spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań. 

 

                                                                                                             Zajęcia z matematyki 



 

 

 

                                                                                                                        Gry i zabawy 

 

Dużą radość uczestnikom projektu sprawiają gry i zabawy integracyjne. Dostarczają one 

miłych wrażeń, pobudzają spostrzegawczość, umiejętność porozumiewania się ze sobą, uczą 

logicznego myślenia. W trakcie realizacji projektu planowane są trzy wycieczki edukacyjne. 

 

 

 



 
• NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY  2021/2022 : 
 
 

W nowym okresie zasiłkowym wnioski są przyjmowane już od dnia 1 lipca br.                             

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 Społecznej- 

Emp@tia ({HYPERLINK "http://empatia.mrpips.gov.pl/"}), 

• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP ({HYPERLINK 

"http://epuap.gov.pl/"}), 

• bankowość elektroniczna.   

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 roku można także składać 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 8ºº do 14ºº,  natomiast we wtorki w godzinach od 

9ºº do 15ºº. 

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.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 

listopada.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 

października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 

świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się                  

o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami w okresie od dnia  1 listopada do dnia  31 grudnia danego roku, ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 

ostatniego dnia lutego następnego roku.  



Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku 

kalendarzowego. 

 

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. 

• Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży 

Burmistrz Miasta Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego: 

 działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1/78 w obrębie 12, położoną w Chełmży przy 

ul. Turystycznej o powierzchni 0.8360 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr TO1T/00035633/0. Cena 

wywoławcza ustalona została na postawie operatu szacunkowego określającego wartość 

nieruchomości i wynosi 732.000,00 zł netto. Nieruchomość, zgodnie ze zmianą  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu 

położonego pomiędzy ul. Turystyczną i Słoneczną, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej 

Chełmży Nr XXX/211/13 z dnia 28 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. 

poz. 3835), oznaczona jest na rysunku planu symbolem: 2MN-U, jako teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej. 

Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia oferentów do licytacji 

zamieszczone zostaną   w listopadzie br. 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. 

 

• Urząd przyjazny dla osób starszych i niepełnosprawnych 



Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z montażem windy zewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych w  budynku Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Gen. J. Hallera 2   

w Chełmży.  

Inwestycja obejmuje budowę szybu windowego przylegającego do istniejącej bryły budynku 

wyposażonego w podnośnik osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózku inwalidzkim z osobą towarzyszącą. Winda zlokalizowana będzie 

od strony podwórza przylegającego do ulicy  Rynek Bednarski.  

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne uwzględniać będą zasady uniwersalnego 

projektowania w zakresie spełnienia standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Winda posiadać będzie odpowiednio szerokie drzwi,  stosowną przestrzeń pozwalającą na 

manewrowanie wózkiem, a także pulpit sterowniczy z grafiką dla osób słabowidzących, 

umieszczony na wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby niepełnosprawne. Położenie 

platformy sygnalizowane będzie komunikatami głosowymi.  

Winda jest optymalnym rozwiązaniem, które zapewni osobom mającym trudności                  

w poruszaniu się w dostępie do zabytkowego budynku Dużego Ratusza.  

W następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

realizację przedmiotowego zadania powierzono Firmie Handlowej ARTMED J. Sienkiewicz, 

A. Kęsy Sp. jawna, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Winda zostanie udostępniona 

użytkownikom najpóźniej w maju 2022 r.  

Całkowity koszt modernizacji wyniesie blisko 290 000,00 PLN. Zadanie jest 

współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 76 000,00 PLN.  

 

• Zakończenie realizacji projektu pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum 

Aktywności”. 

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”. 

W ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace polegające na dostosowaniu 

Budynku „B” Szkoły Podstawowej nr 3 (przybudówka) na potrzeby funkcjonowania 

Środowiskowego Centrum Aktywności wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, tj. 

boisk szkolnych. 

W ramach projektu wykonano prace adaptacyjne i remontowe, polegające na przystosowaniu 

II piętra Budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 na pomieszczenia pełniące funkcje 

integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem 



przyległego otoczenia – boisk szkolnych. W ramach projektu wybudowano zewnętrzną klatkę 

schodową  wraz z windą (z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych i starszych).   

W ramach adaptacji budynku utworzona została w pełni wyposażona sala wielofunkcyjna 

wraz  z zapleczem, aneksem kuchennym, i toaletami, przystosowanymi dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne i gospodarcze. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zamontowane zostały urządzenia placu zabaw dla 

dzieci oraz siłowni plenerowej dla seniorów. Natomiast, na terenie boisk szkolnych powstały 

dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią bezpieczną, piłkochwytami   

i oświetleniem halogenowym, jak również skocznia do skoku w dal, bieżnia 60 m oraz pole 

do gry w bule. Pozostałe nawierzchnie asfaltowe zostały wykonane z kostki brukowej. 

Ponadto, w ramach przedmiotowych prac zamontowano elementy małej architektury, tj., 

ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.  

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie poddanym rewitalizacji, przebudowano ulicę 

Hallera na odcinku między ul. P. Skargi, a ul. A. Mickiewicza. Przebudowa ta polega na 

wykonaniu jezdni o szerokości 3,0 m, z wydzieleniem na poboczu miejsc parkingowych dla 

samochodów osobowych oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z wprowadzeniem 

ruchu jednokierunkowego na przedmiotowym odcinku drogi. 

Przeprowadzono także remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2, Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 od strony ul. Gen. J. Hallera, jak 

również Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 od strony ul. ks. P. 

Skargi, polegający na m.in. przemurowaniu wszystkich słupków murowanych, rozbiórce 

ceglanego kaptura wraz z wykonaniem w jego miejsce betonowego na całej długości 

ogrodzenia, a także przemurowaniu uszkodzonych fragmentów cokołu ceglanego. W ramach 

prac konserwatorskich cały cokół został oczyszczony i zabezpieczony przed dalszą 

degradacją. Aby uzyskać spójność na Obszarze Rewitalizacji, w ramach przedmiotowego 

zadania wymieniono ogrodzenie wokół zabytkowej wieży ciśnień.  

W celu uzupełnienia całej koncepcji, rekultywacji i uporządkowaniu poddane zostały tereny 

zielone znajdujące się na obszarze rewitalizacji, jak również wykonane zostały nasadzenia 22 

drzew. 

Przedsięwzięcie to realizowane jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo  

i konkurencyjne kadry, Działania  6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich 



obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Całkowita wartość dofinansowania, w kwocie 5 059 932,74 PLN (tym EFRR 4 422 887,55 

PLN, Budżet Państwa 637 045,19 PLN), co stanowi 87,33 % wartości wszystkich kosztów 

kwalifikowalnych. Wartość planowanego zadania wyniosła 5.794.556,58 PLN.  

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć zrewitalizowanego obszaru. 

 



 

 



 

 

 

Chełmża, dnia 28.09.2021                                                                    Sekretarz Miasta 
 
                                                                                                      (-)  mgr Janusz Wilczyński 


