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

 

• Druga edycja Polskiego Ładu – wręczono promesy 

W poniedziałek 13 czerwca 2022 r. w Ratuszu Staromiejskim Burmistrz Miasta Chełmży – 

Jerzy Czerwiński otrzymał promesę na realizację zadań od Wicewojewody Kujawsko-

Pomorskiego Józefa Ramlaua. Spotkanie, podczas którego samorządowcy z części 

województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali promesy, zorganizowano w toruńskim 

Ratuszu Staromiejskim. Wicewojewodzie towarzyszyli parlamentarzyści z okręgu 

toruńsko-włocławskiego: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł 

Anna Gembicka oraz posłowie Joanna Borowiak i Jan Krzysztof Ardanowski. Burmistrz 

Miasta Chełmży – Jerzy Czerwiński odebrał promesę na dwa zadania, które Miasto będzie 

mogło zrealizować dzięki środkom pozyskanym w drugiej edycji „Polskiego Ładu”. 

Dofinansowane zostaną: 

-  Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, 

Władysławskiego i Malewskiego. Wartość przyznanego wsparcia wynosi 5 000 000,00 

PLN. 

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obrębie ulic Mickiewicza, 

Bł. Juty, Hallera i Chełmińskiej. Szacunkowa wartość zadania wyniesie       6 900 000,00 

PLN. Na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Inwestycji 

Strategicznych przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 6 555 000,00 PLN. 

 

 



• Dziewiąte miejsce dla Chełmży w Ogólnopolskim rankingu Gmin i Powiatów 2021 

 

W dniu 8 czerwca 2022r, w Mikołajkach Wiceburmistrz Pan Marek Kuffel odebrał statuetkę za 

zdobycie dziewiątego miejsca w kraju i pierwszego w województwie kujawsko – pomorskim w 

Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2021. Jak już wcześniej informowaliśmy na 

wysoką lokatę Chełmży miały wpływ nie tylko decyzje podejmowane przez władze 

samorządowe, ale również inicjatywy realizowane wspólnie z mieszkańcami. Organizacje 

pozarządowe, wspólnoty lokalne, liderzy zadań w budżetach obywatelskich wnoszą istotny 

wkład w życie swojego miasta. Tak też się stało w przypadku Chełmży. Wysoka lokata w 

rankingu jest sukcesem wszystkich Chełmżan. 

 

 

 

 

 

 

 



• Najlepszy absolwent 

W dniu 24 czerwca skończył się rok szkolny. Najlepszy absolwent każdej szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża został 

uhonorowany nagrodą Burmistrza Miasta Chełmży. Nagrodzeni absolwenci to: 

Klaudia Pniewska ze Szkoły Podstawowej nr 2, 

Franciszek Pieńczewski ze Szkoły Podstawowej nr 3, 

Beata Szymecka ze Szkoły Podstawowej nr 5. 

 

• Święto Szkoły 

 
Siódmy czerwca to święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży i jej patrona – bł. ks. S. 

W. Frelichowskiego.  Podczas obchodów święta zaprezentowano przepiękny portret 

Błogosławionego. Powstał on z inicjatywy uczennicy – Ingi Czerniec, ale namalowała 

go dr sztuki Patrycja Toczyńska. Rozstrzygnięto też konkursy związane z patronem 

szkoły i nagrodzono zwycięzców. Oficjalną część imprezy uświetnił występ chóru 

szkolnego. Młodzi artyści zaprezentowali utwory, które powalczą w konkursie piosenki 

harcerskiej i religijnej.  

 
Święto Szkoły Podstawowej nr 3 

 

 

 

 



UWAGA! Dodatek Osłonowy – przyjmowanie wniosków do 31.10.2022 roku! 

 

 

1. Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować 

rosnące ceny żywności, energii i gazu. 

Dochód kwalifikujący osobę lub rodzinę do wypłaty dodatku osłonowego ustalany jest na 

podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Dodatek osłonowy przysługuje: 

1. osobie prowadzącej gospodarstwo domowe jednoosobowe, w którym wysokość 

przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł. netto; 

2. osobie prowadzącej gospodarstwo domowe wieloosobowe, w którym wysokość 

przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę. 

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego 

wnioskodawcy przekracza kwotę, o której mowa wyżej, dodatek osłonowy przysługuje          w 

wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony 

przeciętny miesięczny dochód. Jeżeli jednak wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie 

z tą zasadą, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów 

osiągniętych: 



a. w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 

dnia 31 lipca 2022 r.: 

b. w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 

dnia 31 października 2022 r. 

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego 

wnioskodawcy przekracza kwotę, o której mowa wyżej, dodatek osłonowy przysługuje           w 

wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony 

przeciętny miesięczny dochód. Jeżeli jednak wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie 

z tą zasadą, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 

• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na 

paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 

węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, 

wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi 

rocznie: 

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 

• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 

• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Ważne!  Aby otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, źródło ogrzewania musi być wpisane do 

centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB). 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać: 



• tradycyjnie (papierowo) –  do dnia 31 października 2022 roku  w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen J. Hallera 19  (parter - przybudówka 

głównego budynku Ośrodka), 

• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP –  do dnia 31 października 2022 

roku. 

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU OSŁONOWEGO: 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu 

dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty 

elektronicznej. 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie 

poinformowany o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku 

osłonowego. 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz 

rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania 

decyzji. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. 

pozostawione zostaną bez rozpoznania. 

Dotychczas w MOPS-ie  w Chełmży złożonych zostało 1789 wniosków o wypłatę dodatku 

osłonowego, na realizację tego zadania wydatkowana została kwota 598.040,27 zł. 

 

 

 

 

 

 



 NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY  2022/2023 : 

 

 

 
 

2.  Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego to świadczenia rodzinne. Celem zasiłku 

rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.  

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

• opiekunowi faktycznemu dziecka, 

• osobie uczącej się. 

   W nowym okresie zasiłkowym można składać już od dnia 1 lipca br. wnioski                             

o świadczenia rodzinne w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem: 

• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);   

• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- 

Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), 

• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –

 ePUAP (http://epuap.gov.pl/), 

• bankowości elektronicznej. 

   Natomiast od dnia 1 sierpnia 2022 roku będzie można składać także 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 7ºº do 15ºº,  natomiast we wtorki w godzinach od 8ºº do 

16ºº. 



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.  

Wysokość zasiłku rodzinnego 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).  

Warto pamiętać, iż w przypadku zasiłków rodzinnych stosuje się mechanizm „złotówka za 

złotówkę”. Organ bierze też pod uwagę dochód utracony i uzyskany.   

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. 

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dany okres zasiłkowy, trwa on od dnia 1 listopada br. 

do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. 

Oznacza to, iż obecny okres zasiłkowy potrwa jeszcze do końca października 2022 roku.  

 

 

„KLUB OTWARTYCH DRZWI – Edycja II” – ciekawy czas! 

 

Wartość projektu wyniesie 52.650,00 zł, w tym wkład własny gminy to kwota 2650,00 zł.    

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 

priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 

Włączenie społeczne w na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   

 

3. Od stycznia br.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje kolejny  projekt 

grantowy ”Klub otwartych drzwi – Edycja II”, skierowany dla seniorów. Grupę docelową 

projektu stanowi 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 4 osoby z 

otoczenia tych osób – łącznie 12 osób. Założeniem projektu jest wsparcie osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.  

   W ramach Klubu odbywają się zajęcia ruchowe (uprawianie gimnastyki relaksacyjnej, 

aerobik, basen), edukacji komputerowej, zajęcia rękodzielnicze,  wspólne wycieczki z 

przewodnikiem po nieznanych miejsca Chełmży. Inną formą wsparcia dla beneficjentów Klubu 

są spotkania z psychologiem, jakże pomocne w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego 



osób starszych i niepełnosprawnych. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się warsztaty 

dietetyczne, na których przeplatają się informacje dotyczące zdrowej diety z praktycznym 

ułożeniem dla siebie jadłospisu i wykonaniem smacznych dań. Większość zajęć odbywa się w 

Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży. Obiekt jest wyposażony w windę, co 

znacznie ułatwia dotarcie osób niepełnosprawnych na zajęcia.     

 

Podczas spotkań, uczestnicy projektu ozdabiali drewniane chusteczniki oraz herbaciarki metodą 

decoupage, wędrowali dalej po Chełmży, tworzyli miejsce przyjazne dla natury. 

 

Fotorelacja z zajęć: 

 



 

                                                             Warsztaty rękodzielnicze 

 



 

                                                       Wycieczki po Chełmży 

Ekologicznie – uczestnicy tworzą Motyli Ogród przed MOPS-em w Chełmży 



 

 

 



WIZYTA STUDYJNA! 

 

4.  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży wziął udział  w dwudniowej 

wizycie studyjnej w Koninie i Kaliszu. Wizyta studyjna miała na celu przedstawienie specyfiki 

rewitalizacji na obszarach miejskich Województwa Wielkopolskiego oraz zaprezentowanie 

przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie. Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta, obejmującym także czynnik ożywienia 

społecznego, które niewątpliwie wpisuje się w misję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chełmży. 

 

 

Dom Sąsiedzki w Kaliszu 

   Dom Sąsiedzki w Kaliszu powstał na obszarze objętym rewitalizacją, obecnie  to przestrzeń 

przeznaczona na aktywność lokalną mieszkańców. To miejsce, w którym dostaje się wsparcie, 

pobudza do aktywności, inspiruje i wzmacnia relacje między ludźmi. Można w nim poznać 

sąsiadów i aktywistów z całego miasta, zaangażować się w lokalne przedsięwzięcia, 

zrealizować własne pomysły, wziąć udział w warsztatach, otwartych spotkaniach, imprezach 

kulturalnych lub też po prostu wypić kawę, poczytać książkę, czy zagrać w planszówki. 

Zakup nowoczesnego oświetlenia scenicznego.   

W dniu 2 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Burmistrz Miasta Chełmży podpisał umowę o dofinansowanie operacji pn. 



„Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka 

Kultury w Chełmży”, nr umowy 01327-6935-UM0212127/22. Na jej podstawie Chełmża 

otrzyma środki, w wysokości 38 166,00 PLN, na zakup kompletnego systemu oświetlenia 

scenicznego, które zamontowane zostanie w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy 

Bydgoskiej 7 w Chełmży.  

Wsparcie pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakres planowanego zadania obejmuje zakup i montaż w szczególności sterownika DMX, 

reflektorów teatralnych, głowic tupu SPOT, reflektorów LED BAR, reflektorów LED.  

Zaprojektowany układ reflektorów umożliwi szeroką konfigurację oświetlenia zarówno 

pod względem artystycznym, jak i technicznym. Kontroler pozwoli na sterowanie reflektorami 

za pomocą protokołu DMX. Jest to powszechny i podstawowy sygnał sterujący systemami 

oświetlenia scenicznego, obsługujący większość urządzeń scenicznych liczących się 

producentów.  

Park oświetleniowy będzie składał się z ruchomych głów ledowych typu SPOT, 

reflektorów teatralnych, listw typu LED BAR oraz reflektorów LED. Połączenie opraw 

ledowych o szerokim spektrum kolorów i temperatury barwowej światła białego z reflektorami 

o tradycyjnym źródle światła tworzy bardzo plastyczną kombinację światła nowoczesnego i 

tradycyjnego. Taki system pozwala na osiąganie na scenie szerokiej gamy efektów i nastrojów 

scenicznych.  

Sygnał DMX będzie generowany w wysokiej klasy sterowniku oświetlenia. Specyfikacja 

kontrolera pozwoli na swobodną obsługę projektowanego parku oświetleniowego, a także 

poszerzanie systemu o kolejne elementy. 

Planowane działania wpłyną na poprawę funkcjonalności sali i zwiększenie atrakcyjności 

oferty kulturalnej ChOK. Obecnie koncerty, spektakle i wszelkiego rodzaju występy, oprócz 

artystów  i scenografii, nie mogą obejść się bez właściwej wizualizacji świetlnej. 

Programowalne oświetlenie umożliwia tworzenie efektów wizualnych, doświetlanie pożądanej 

części sceny, czy wspierania efektów dźwiękowych w trakcie występów. Powyższe podnosi 

wartość artystyczną imprezy, sprawiając, że dane wydarzenie jest atrakcyjniejsze w odbiorze. 

Obecnie prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy, który dostarczy oświetlenie.   



Niniejsza inwestycja jest jednym z elementów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 

2016-2023.  

 

Całkowita wartość projektu: 73 778,00 PLN,  

Wsparcie z EFRROW wyniosło: 38 166,00 PLN. 

 

 

 

Chełmża, dnia 24.06. 2022                                                           Sekretarz Miasta 

 

 

                                                                                                    mgr Janusz Wilczyński 


