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

• Dnia 30 grudnia 2021 r. na sesji Rady Miejskiej Chełmży podjęta została uchwała 

Nr XXXII/245/21 w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.  

W uchwalonym budżecie Miasta Chełmży na 2022 rok ustalono dochody w wysokości 

72.884.958,14, w tym bieżące 57.907.108,14 i majątkowe 14.977.850,00, zaś wydatki  

w wysokości 76.296.866,14, w tym bieżące 57.907.108,14 i majątkowe 18.389.758,00.  

W 2022 r. do spłaty z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek 

przypada kwota 1.578.940,00. Środki na spłatę pochodzą z wolnych  środków, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które w budżecie (WPF) 

zaplanowano w kwocie 1.578.940,00. 

W 2021 roku zaplanowano limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

4.811.908,00, w tym: 2.000.000,00 - z przeznaczeniem na pokrycie występującego           

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta oraz 2.811.908,00 –                            

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.  

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 14.470.114,04. 

 

Mieszkańcom Chełmży przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku transportowego, dzierżawy za grunt oraz opłaty targowej, 

wieczystego użytkowania gruntu i od posiadania psów. 

Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która płatna jest na konto ZGM  

sp. z o.o.) można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2,  

a także przelewem bankowym na rachunek nr 12 9486 0005 0000 2828 2000 0027 –  

NICOLAUS Bank / Oddział Chełmża. 

• Osoby prawne mają obowiązek zapłaty obliczonego w deklaracji podatku od 

nieruchomości - bez wezwania - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 

dnia 31 stycznia.  

• Osoby fizyczne mają obowiązek zapłaty obliczonego w deklaracji podatku od 

nieruchomości oraz podatku rolnego w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września  

i 15 listopada. 

• Podatek od środków transportowych od osób prawnych jak i od fizycznych płacony jest  

w terminach do 15 lutego i do 15 września.  



• Podatek za dzierżawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia, 10 

lipca, 10 października i 10 grudnia br. 

• Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania i termin upływa 31 maja br., 

względnie w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa. Dla posiadaczy psów, którzy: 

- uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku kalendarzowego ustala się stawkę 

roczną opłaty od posiadania psa w wysokości 34,00 zł za każdego psa; 

- nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psa  

w wysokości 22,00 zł za każdego psa. 

• Obowiązek  podatkowy  z  tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do 

wykonywania sprzedaży, a przynajmniej z wyjściem z ofertą sprzedaży, polegającą na 

wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny. 

• opłata za dzierżawę gruntu płacona jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia,  

10 lipca, 10 października i 10 grudnia br. 

• Opłata za odpady komunalne płacona jest miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. 

 

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 roku: 

„OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW” 

UCHWAŁA NR XIX/135/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 27 września 2012 r. 

Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach 

fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego 

obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten 

obowiązek. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 66,00 zł 

za każdego psa. Dla posiadaczy psów, którzy uiszczą opłatę do końca I kwartału danego roku 

kalendarzowego ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psa w wysokości 34,00 zł za 

każdego psa, natomiast dla posiadaczy, którzy nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala 

się roczną stawkę opłaty od posiadania psa w wysokości 22,00 zł za każdego psa.  

 

 

 

 

 

 



„PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI” 

UCHWAŁA NR XXX/231/21 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 25 listopada 2021 r. 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m² powierzchni użytkowej 0,89 zł; 

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej 25,74 zł; 

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej 

12,04 zł; 

4) od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej 5,25 zł; 

5) od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego 8,68 zł; 

6) od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 

7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 z późn. zm.) 2% ich wartości; 

7) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m² powierzchni 1,03 zł, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych - od 1ha powierzchni 5,17 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni 0,54 zł, 



d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 

w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1m² 

powierzchni. 

 

„PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH” 

UCHWAŁA NR XXX/232/21 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 25 listopada 2021 r. 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach 

fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. 

Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, 

na które środek transportowy jest zarejestrowany. W wypadku zmiany właściciela środka 

transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu - 

do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jeżeli środek transportowy 

stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek 

podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich 

współwłaścicielach.  

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:  

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 810,00 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.280,00 zł, 

c) powyżej 9 ton - 1.434,00 zł; 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 1.434,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.574,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery - 1.830,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 1.850,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 1.930,00 zł, 



- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.304,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 2.126,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.576,00 zł; 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 1.956,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.280,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.564,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 2.460,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 2.460,00 zł, 

- o liczbie osi - cztery i więcej - 3.000,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - trzy - 2.480,00 zł, 

- o liczbie osi cztery i więcej - 3.485,00 zł; 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 826,00 zł, 

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.504,00 zł, 

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.700,00 zł; 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 1.520,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 2.300,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - trzy - 2.140,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 36 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.244,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.694,00 zł, 

e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub mniejszej niż 40 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.250,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.694,00 zł, 

f) wyższej niż 40 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.336,00 zł, 



- o liczbie osi - trzy - 2.856,00 zł; 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi - dwie - 1.740,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 2.694,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi - trzy - 2.694,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 36 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.694,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.694,00 zł, 

e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub mniejszej niż 40 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.694,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.694,00 zł, 

f) wyższej niż 40 ton: 

- o liczbie osi - dwie - 2.896,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 3.485,00 zł; 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton - 

676,00 zł; 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 776,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.116,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.336,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 956,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.420,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.616,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub mniejszej niż 38 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.084,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.514,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.604,00 zł, 

d) wyższej niż 38 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.130,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.804,00 zł, 



- o liczbie osi - trzy - 1.864,00 zł; 

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 956,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 1.310,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.514,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.288,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 2.036,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 1.720,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub mniejszej niż 38 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.394,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 2.130,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.130,00 zł, 

d) wyższej niż 38 ton: 

- o liczbie osi - jedna - 1.704,00 zł, 

- o liczbie osi - dwie - 2.300,00 zł, 

- o liczbie osi - trzy - 2.694,00 zł; 

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniej niż 22 miejsca - 1.276,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.618,00 zł. 

 

 „PODATEK ROLNY” 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanym 

w Monitorze Polskim poz. 951 z dnia 20 października 2021 roku - średnia cena skupu żyta za 

okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt. (w roku ubiegłym 58,55 zł). Powyższa kwota na podstawie 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym jest podstawą do 

obliczenia podatku rolnego, w przeliczeniu za 1 ha. Zgodnie z tą kwotą podatek rolny 

w 2022 roku powinien wynosić 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy. 

• 102 rocznica wyzwolenia Chełmży 

W dniu 21 stycznia obchodziliśmy 102. rocznicę wyzwolenia Chełmży. Z tej okazji pod 

tablicą pamiątkową znajdującą się przy Rynku kwiaty złożyli: Przewodniczący Rady 



Miejskiej - Pan Janusz Kalinowski i Burmistrz Miasta Chełmży - Pan Jerzy Czerwiński. 

Na stronie urzędu miasta – www.chelmza.pl oraz na Oficjalnym Fanpage na Facebooku 

– Miasto Chełmża, zamieszczony został rys historyczny poświęcony wydarzeniom 

związanym z przyłączeniem Chełmży do Polski. 

 

• Miasto w kieszeni – aplikacja !go Chełmża 

Od połowy stycznia 2022 r. mieszkańcy Chełmży mogą korzystać z miejskiej aplikacji 

mobilnej. Aplikacja jest całkowicie darmowa i oferuje wiele możliwości. Z jej poziomu 

można m.in. sprawdzić najnowsze informacje, dowiedzieć się więcej o nadchodzących 

wydarzeniach, ostrzeżeniach meteorologicznych, a nawet usprawnić załatwianie spraw 

urzędowych. W !go Chełmża możemy sprawdzić listę czynnych obiektów sportowych, 

instytucji kultury, a także przedszkoli i szkół. Znajdziemy tam też dane kontaktowe, jak 

numery telefonów, adresy mailowe i odnośniki do stron internetowych placówek. 

Aplikacja umożliwia sprawdzenie harmonogramu odbioru odpadów i wysokości opłat. 

Osobną sekcję stanowią także miejskie wodociągi, gdzie dowiemy się m.in. o awariach 

sieci na terenie miasta. Bardzo praktyczną opcją jest tzw. e-urząd, znajdziemy tu wnioski 

do pobrania. Jeden z modułów został poświęcony Inkubatorowi Przedsiębiorczości. 

Możemy tu sprawdzić nie tylko dane kontaktowe, ale też warunki naboru, cennik, 

formularze aplikacyjne, a nawet listę aktualnych najemców.  

 

• DROGI – „ OSIEDLE GÓRNA „ ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIE 

W najbliższym czasie przewiduje się zawarcie umowy z Wykonawcą, wyłonionym           

w drodze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa 

dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i 

Malewskiego w Chełmży”. 

Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako najkorzystniejsza jest firma NEOX Sp. z 

o. o., Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk.  

Zadanie będzie obejmowało swoim zakresem opracowanie kompletnej dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych przepisami prawa uzgodnień, 

opinii, pozwoleń, ekspertyz, postanowień, decyzji, umożliwiających rzeczową realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego m. in. na budowie ulic o nawierzchni 

utwardzonej w obrębie osiedla położonego przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego, 



uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją 

– w ulicy Szczepańskiego, przebudowę ulicy Górnej na odcinku do granicy miasta.  

Łączna szacowana długość nowo budowanych/przebudowywanych dróg to 1928 m. 

Szacowana długość: kanalizacji sanitarnej: 215 mb, kanalizacji deszczowej 715 mb. 

Za kompleksową realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości 110 208,00 zł brutto.  

Termin realizacji wyznaczono do dnia 30 czerwca 2022 r.  

 

• ZWIERZĘTA- OPIEKA WETERYNARYJNA DLA ZWIERZĄT RANNYCH 
 

Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt 

Mańkowscy, Kopacz s.c., ul. ks. P. Skargi 17, 87-140 Chełmża na świadczenie usługi 

w zakresie całodobowej     opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w przypadku 

zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych 

służb i instytucji. Usługa świadczona będzie do kwoty 13.500,00 zł brutto, w okresie 

od 1 stycznia 2022r. do 31.12.2022 r. 

 

 

• NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY  

 

Burmistrz Miasta Chełmży przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomość położoną w Chełmży przy ul. Turystycznej, 

stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmża., działka oznaczona numerem 

ewidencyjnym 1/78 w obrębie 12, księga wieczysta KW nr TO1T/00035633/0             

o powierzchni 0.8360 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 732.000,00 zł 

netto, wysokość wadium wynosi: 73.200,00 zł. 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego: Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/211/13 Rady Miejskiej Chełmży, z dnia 

28 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 3835) dla terenu 

położonego pomiędzy ul. Turystyczną Słoneczną, teren oznaczony jest na rysunku 

planu symbolem 2MN-U, czyli teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,            

z dopuszczeniem funkcji usługowej. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu: 31 marca 2022 r. o godzinie 9
00

,                 

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Gen. J. Hallera 2,  Sala Mieszczańska  

(pokój nr 8). Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 28 marca 2022 r. 



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. 

• Rekrutacja do szkół i przedszkoli miejskich 

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/CUW/22 Burmistrza  Miasta  Chełmży z dnia 11 stycznia                  

2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych      

w roku szkolnym 2022/2023, poniżej w tabelach podane są daty tych postępowań. 

Zapisy do klas I szkół podstawowych odbędą się w dniach wyznaczonych przez 

dyrektorów szkół, zgodnie z obwodem, którym jest adres zamieszkania ucznia. 

 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI 

L.p. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 
01.03-01.04.2022 r. 

 
10.05.-15.05.2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 

oświatowe 

 
 
 

04.04-08.04.2022 r. 

 
 
 

16.05.- 19.05.2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

 
13.04.2022 r. 

 
20.05.2022 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

 
14.04 – 30.04.2022 r. 

 
23.05-04.06.2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

 
09.05.2022 r. 

 
09.06.2022 r. 

 
 

 
 



TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA 
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
L.p. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
 

07.03 –11.03.2022 r. 
 

 
25.04 – 29.04.2022 r. 
 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.-01.04.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

10.05.-15.05.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 
 
 
 

do 15.03.2022 r. 
 

 
 
 

do 06.05.2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 

oświatowe 

04.04. – 08.04. 22 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

16.05-19.05.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 
 

18.03.2022 r. 
 

 
do 13.05.2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

13.04.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

20.05.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 
 

21.03 – 31.03.2022r. 
 

16.05-20.05.2022 r. 
 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

14.04 – 30.04.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

23.05.- 04.06.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 
 

04.04.2022 r. 
 

27.05.2022r. 
 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

09.05.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

09.06.2022 r. 
dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

 

 

 

 



• LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ KOMUNALNYCH! 

Na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Chełmży i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży (ul.gen.J.Hallera 2 i 19) zostały wywieszone projekty list osób 

uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i do zawarcia najmu socjalnego lokalu                      

z mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży oraz lista osób i rodzin do 

wykwaterowania z budynków przeznaczonych  do rozbiórki  na 2022 rok. 

Procedury zawierania umów najmu lokali komunalnych zostały zawarte w uchwale                

Nr XXVIII/213/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta 

Chełmży. 

Komisja mieszkaniowa powołana w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta jest jego 

organem doradczym i dodatkowo pełni kontrolę społeczną w rozumieniu ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                  

i o zmianie Kodeksu cywilnego.  

 

 

 

 

• SZKOLENIA – na przyszłość! 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w trakcie realizacji projektu 

„PRZYSZŁOŚĆ – w moich rękach”. W ramach kolejnych działań projektowych w 

miesiącu grudniu 2021 r. 15 beneficjentów uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, w 

tym: 

 

- 6 osób – opiekun osób starszych, 

- 5 osób – pomoc przy nauczycielu przedszkola, 

-  2 osoby – robotnik robót wykończeniowych, 

-  1 osoba – kucharz małej gastronomii, 

-  1 osoba – kosmetyczka. 

 

Uczestnicy projektu otrzymują kompleksowe wsparcie z ukierunkowaniem na ich 

aktywizację zawodową.  Ukończone szkolenia podniosły ich kwalifikacje zawodowe,  



które umożliwiają im skuteczniejsze poszukiwanie pracy. Kolejnym etapem dla części 

uczestników projektu są  zorganizowane staże zawodowe. W miesiącu styczniu br. 

beneficjenci uczestniczyli w 8 godzinnym spotkaniu ze stylistą, celem nabycia 

umiejętności dobrego zaprezentowania się na spotkaniu z pracodawcą. 

 

      Fotorelacja ze szkoleń: 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 



Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. 

Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług 

opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w 

ramach ZIT 

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50 zł: 

- dofinansowanie unijne – 326.036,62 zł 

- wkład własny gminy 57.535,88 zł. 

 

• Program Asystent Rodziny na 2021 rok! 

Gmina Miasto Chełmża otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację celową 

z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł, która przeznaczona była na dofinansowanie 

jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. 

Celem dotacji jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny.              

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży zatrudniony jest jeden asystent 

rodziny, który współpracuje z 15 rodzinami. 

Okres realizacji zadania: 22 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.   

Dofinansowanie z Funduszu Pracy było w wysokości 2.000,00 zł. 

Realizatorem programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

• FERIE ZIMOWE  W ”KLUBIE MŁODZIEŻOWYM – RÓWNE SZANSE”! 

Od września 2021 roku  realizowany jest w Środowiskowym Centrum Aktywności                        

w Chełmży projekt 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. Grupę docelową projektu 

stanowią dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 

szkolnym, tj. od 6/7 do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki), uczące               i zamieszkujące na terenie gminy miasta Chełmży. 

Działania Klubu młodzieżowego mają na celu wsparcie procesu edukacyjnego przez 

pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, pomoc w odkryciu potencjału i 

wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem. 

W styczniu br.  Klubowicze spędzają bardzo ciekawie czas, zważywszy że jest to czas 

także ferii zimowych. Poza fajnie spędzonym wolnym czasie na czytaniu, graniu, 

gotowaniu itp., organizatorzy zapewnili także uczestnikom atrakcyjne wyjazdy do 

Torunia. W pierwszym tygodniu ferii moc emocji dzieci przeżyły skacząc na 

trampolinach w Jump Arenie w Toruniu. W ofercie Jump Areny znajdują się trampoliny 

sportowe, baseny z gąbkami i ścieżki akrobatyczne. Kolejny wyjazd miał miejsce do Baju 

Pomorskiego w Toruniu z ofertą specjalną na wakacje zimowe - „Ferie w Baju 

Pomorskim”. Oferta ta obejmowała wystawienie bardzo ciekawego spektaklu „Lalki 

śpiewają”, zwiedzanie kuluarów teatru i udział w warsztatach plastycznych 

(przygotowanie laurek z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka). Natomiast ostatni tydzień 

ferii zaczął się od wyjazdu do kina do Cinema City w Toruniu na seans filmowy 

„Clifford. Wielki czerwony pies”. 

 

W trakcie wyjazdów uczestnicy mieli zapewnione posiłki. 

 



Galeria zdjęć z wyjazdów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• DODATEK OSŁONOWY – nowe świadczenie! 

Miejski Ośrodek Pomocy w Chełmży jest realizatorem wypłaty świadczenia w formie   

dodatku osłonowego w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 

osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1). 

Kryterium dochodowe: 

• 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

• 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 

UWAGA! 

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego można otrzymać 

dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że 

dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a 

kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota 

wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata 

dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 

2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku 

osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r. 

Wysokość dodatku osłonowego 

• gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie 

• gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie; 

• gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie; 

• gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie. 

Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym - wysokość: 



Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec 

kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane 

stawki dodatku są wyższe. 

• gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie; 

• gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie; 

• gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie; 

• gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie. 

WAŻNA INFORMACJA 

Można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane 

węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku  

do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). 

Szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków dostępne są na stronie  Głównego Urzędu Nadzoru 

Budowlanego(serwis zewnętrzny) 

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego? 

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca 

(gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione 

lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i 

gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 
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         Sekretarz Miasta 

               (-) mgr Janusz Wilczyński 

 

 

Chełmża, dnia 27.01.2022. 


