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

• NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „Ciepłe Mieszkanie” 

W dniu 5 stycznia 2023 r. Burmistrz Miasta Chełmży podpisał umowę na dofinansowanie 

zadania w ramach programu priorytetowego  „Ciepłe Mieszkanie” , który finansowany jest 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów 

oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w  budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych na terenie Miasta Chełmża, posiadających założoną księgę wieczystą dla 

lokalu, pod warunkiem, że w lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza. Przy czym przez działalność gospodarczą należy rozumieć również najem, 

dzierżawę itp.  

Beneficjentem końcowym programu  są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele 

lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym 

nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa 

własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali. 

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła 

na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na: 

– kocioł gazowy kondensacyjny, 

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, 

– ogrzewanie elektryczne, 

– pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo 

– podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. 

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie: 

– instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

– wymiana okien i drzwi, 

– wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także: 

– przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi 

„Ciepłe Mieszkanie”: 

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie 



 

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów: 

Poziom 1 – podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może 

zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne 

dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim 

przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal 

mieszkalny 

Poziom 2 – podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może 

zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, 

którego średniomiesięczne  dochody z ostatniego roku  nie przekraczają kwoty: 

• 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

• 2342 w gospodarstwie jednoosobowym. 

Intensywność dofinansowania wyniesie w  takim przypadku do  60% kosztów 

kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny 

Poziom 3 – najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe 

Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, 

którego średniomiesięczne dochody z ostatniego roku nie przekraczają kwoty: 

• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

• 1260 w gospodarstwie jednoosobowym, 

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. 

Intensywność dofinansowania wyniesie w  takim przypadku do 90% kosztów 

kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny 

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie 

beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą 

zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę 

europejską EN 303-5. 

Informacje uzupełniające: 

1) Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami 

lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się 

w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Miasta Chełmża. 

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy 

o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miasta Chełmża. 

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, 

prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z  unijnym prawem konkurencji, 



wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej 

na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest 

prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w  budynku 

wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania, (przy czym przez 

prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się również najem, dzierżawę itp. 

przedmiotowego lokalu mieszkalnego). 

4) Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu 

mieszkalnym nie jest możliwe w  przypadku, gdy  dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne 

warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest 

on podłączony do sieci ciepłowniczej. 

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Miasta Chełmża w formie 

dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   

w Toruniu. Gmina Miasta Chełmża zobowiązana została do przeprowadzenie naboru wniosków 

oraz rozliczenie umów o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych Programu „Ciepłe 

Mieszkanie”, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i zawartą w umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruń.  

• ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Burmistrz Miasta Chełmży przypomina, iż na terenie miasta Chełmża od 1 marca 2023 r. 

zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 

będzie wynosiła 32,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.         

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie naliczana opłata z zastosowaniem stawki 

podwyższonej wynoszącej 64,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 

2,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 



Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady wyniesie zatem 30,00 zł (32,00 zł – 2,00 

zł) miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W lutym br. do 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych wysyłane były zawiadomienia o  wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wskazana w zawiadomieniu została 

wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji. 

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji 

i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej                          

w zawiadomieniu. 

Na zmianę wysokości stawek opłat istotny wpływ miał znaczny wzrost kosztów odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowany szeregiem czynników, głównie 

gospodarczo-ekonomicznych, tj. rosnąca inflacja, drożejąca energia elektryczna, wzrost cen 

paliw, wzrost opłaty środowiskowej, czy też wzrastające koszty pracy. Ponadto   

z dniem 31 grudnia 2022 r. upłynął termin obowiązywania dotychczasowej umowy na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W IV kwartale 2022 r. ogłoszono przetarg 

nieograniczony na tę usługę, w wyniku którego zawarta została umowa   

z dwuletnim okresem realizacji począwszy od 1 stycznia 2023 roku. Na podstawie złożonej 

oferty, a także biorąc pod uwagę wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi dokonano obliczenia nowych stawek opłaty. 

 

 

 
 

• WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

 

Gmina Miasta Chełmża ogłosiła ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej           

i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”. 



Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną 

przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i 

jednocześnie zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny wynikającej ze złożonej 

oferty. 

Zamówienie, stanowiącej przedmiot obecnie wszczętego postępowania obejmuje swoim 

zakresem w szczególności likwidację istniejącej sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej                     

i rozdzielczej - sanitarnej oraz deszczowej) poprzez: 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi w ulicy 

Mickiewicza wraz z podczyszczalnią ścieków deszczowych, 

-   przebudowę wylotu kolektora do rowu melioracyjnego na terenie działki nr 73 z obrębu 2,   

-  budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Bł. Juty              

w systemie kanalizacji podwójnej (sanitarnej i deszczowej), 

-   budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych do przyległych 

posesji, 

-   przebudowę przyłączy wodociągowych, 

-   przebudowę odcinków sieci wodociągowej, kolidującej z projektowaną kanalizacją. 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest również zagospodarowanie części działki, na 

której zaprojektowano główne kolektory oraz podczyszczalnię ścieków deszczowych, w tym - 

budowa wjazdu, drogi dojazdowej z placem manewrowym (umożliwiającym przeniesienie 

obciążeń w związku z obsługą techniczną separatora), oświetlenie ww. placu, dostawa i montaż 

bramy rozwieranej i ogrodzenia od strony ul. Mickiewicza na długości działki, założenie 

trawnika na wyznaczonym obszarze. Termin składania ofert w ww. postępowaniu został 

wyznaczony na dzień 10 marca 2023 r. do godz. 08:00. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

• 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 2023 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.  

• Program Asystent Rodziny na 2022 rok! 

W ramach ministerialnego „Programu asystent rodziny na rok 2022”, Gmina Miasta 

Chełmża otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki finansowe z Funduszu 

Pracy w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie w jednorazowej formie dodatku do 

wynagrodzenia asystenta rodziny. 

Celem Programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny,           

w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2  

i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co 

czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Zadania asystenta 

rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie        

z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz 

występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy. 

Okres realizacji zadania: 18 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.  Realizatorem 

programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Obecnie w Ośrodku 

zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który wspiera 13 rodzin z terenu Chełmży. 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOWE PROGRAMY MINISTERIALNE  WSPIERAJĄCE OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE! 

 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023  

 

 

 

 



• Gmina Miasta Chełmża po raz kolejny przystąpiła do programu  resortowego Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, 

finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem 

programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: 

– o znacznym stopniu niepełnosprawności albo, 

– o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo, 

– traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu, w tym osoby                

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością                               

i komunikacją. 

   Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu          

w życiu społecznym. 

   Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej mogą polegać na pomocy asystenta w: 

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego; 

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego 

miejsce; 

3. załatwianiu spraw urzędowych; 

4. korzystaniu z dóbr kultury; 

   Usługę asystenta może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu lub jego 

opiekuna prawnego. 

 

Koszty realizacji usługi asystencji osobistej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego,        

a co ważne - osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów. 

 

   W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze 

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.              



o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane                 

w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie. 

   Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Miasta Chełmża z Funduszu  

Solidarnościowego na realizację Programu w 2023 roku wynosi 101 102,00 zł. 

 

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 

 

 

 

 Gmina Miasta Chełmża po raz drugi przystąpiła do kolejnego programu  resortowego 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, 

finansowanego również ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.  

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę  nad: 

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 



2. osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

(zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie 

traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie 

z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub 

opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą 

całodobową opiekę nad tą osobą. Celem usług jest odciążenie od codziennych obowiązków 

łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 

Program będzie realizowany poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach 

pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej pod uwagę brany jest stan zdrowia oraz sytuacja 

życiowa uczestników Programu. Uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawna, która stale przebywa w domu, 

tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-

wychowawczego czy internatu.         

Koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego, 

a osoba korzystająca z tej formy wsparcia także nie ponosi żadnych kosztów. 

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Miasta Chełmża z Funduszu 

Solidarnościowego na realizację Programu w 2023 roku wynosi  97 920,00 zł. 

 

ZWROT  PODATKU  VAT  ZA  GAZ  w 2023 roku!  

 



 

• Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców 

paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za 

gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. 

Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu 

podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, 

jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową. 

Ważne:  kryterium dochodowe 

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy 

dodatku osłonowym, czyli: 

• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 

• 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. 

Konieczny jest wpis źródła ciepła do CEEB!  Korzystanie z gazu do ogrzewania domu, czy 

mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne 

źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy, 

tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB 

nowych źródeł ogrzewania. 

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz. 

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie 

opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 

01.01.2023 – 31.12.2023. 

Gdzie złożyć wniosek? 

Wnioski o refundację podatku VAT  można składać w formie papierowej w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 6 (budynek 



główny) oraz w formie elektronicznej – platforma ePUAP (z katalogu spraw wybrać 

zakładkę  – Pismo ogólne do podmiotu publicznego). 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu 

podatku VAT można uzyskać pod nr tel. 56 675 30 85 w czasie pracy MOPS-u, czyli                   

w godzinach 7.00-15.00, we wtorek w godzinach 8.00-16.00.  

• 103 rocznica wyzwolenia Chełmży 

 

W dniu 20 stycznia br. na chełmżyńskim Rynku odbył się Apel Poległych w okazji 103 rocznicy 

wyzwolenia naszego miasta. Uroczystość  przygotowali harcerze z Hufca ZHP Chełmża oraz 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Uroczystość poprowadził podharcmistrz Paweł 

Zdrojewski. Oprawę muzyczną zapewniła Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta. W Apelu brali 

udział: Burmistrz Miasta – Jerzy Czerwiński, Przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Kalinowski, 

Bartosz Szprenglewski- Dyrektor Biura Poselskiego Mariusza Kałużnego oraz radni miejscy                  

i powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji pozarządowych,         

w tym Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „Łoza”. Ponadto liczną reprezentację stanowili 

przedstawiciele oświaty – dyrektorzy chełmżyńskich szkół, nauczyciele oraz dzieci i młodzież,             

a także mieszkańcy Chełmży. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w jakże ważnej dla 

naszego miasta uroczystości. 

 



• Miasto w kieszeni – aplikacja !go Chełmża 

Przypominamy, że . mieszkańcy Chełmży wciąż 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: 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, gdzie możemy sprawdzić nie tylko dane kontaktowe, ale też warunki naboru, 

cennik, formularze aplikacyjne, a nawet listę aktualnych najemców. Aplikacja !go Chełmża do 

pobrania za darmo w sklepie Google Play na telefony z Androidem i IOS.  

• Zapisy na XIX Półmaraton i Chełmżyńską Dziesiątkę 

Burmistrza Miasta Chełmży zaprasza na XIX edycję Półmaratonu i Chełmżyńskiej Dziesiątki. 

Biegi odbędą się w dniu 1 maja 2023 r. od godz. 10:00. Więcej informacji oraz zapisy dostępne na 

stronie internetowej: https://elektronicznezapisy.pl/event/7884.html  

 

 

https://elektronicznezapisy.pl/event/7884.html


• 78. Rocznica deportacji chełmżan do ZSRR 

W 78. rocznicę deportacji chełmżan do ZSRR w naszym mieście odbyły się uroczystości 

upamiętniające te smutne wydarzenia. Ksiądz proboszcz Krzysztof Badowski odprawił mszę 

świętą, podczas której modlono się za ojczyznę i pokój na Ukrainie. Po mszy przedstawiciele władz 

miasta, starostwa powiatowego, oraz Sybiraków wraz z prezesem Panem Janem Myrchą oraz 

zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą wywózkę. Następnie głos zabrali 

burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński oraz Jan Myrcha – prezes toruńskich Sybiraków, którzy 

odnieśli się do wydarzeń z przeszłości jak również do sytuacji jaka panuje na Ukrainie 

 

 

• Rekrutacja do szkół i przedszkoli miejskich 

Zgodnie zarządzeniem  nr 8/CUW/23 Burmistrza  Miasta  Chełmży z  dnia 17 stycznia 2023 

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 

2023/2024. Zapisy do klas I szkół podstawowych odbędą się w dniach wyznaczonych przez 

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

wszczyna proces rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc w oddziale, po zapisach uczniów 

zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół.. 



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 

 

27.02-31.03.2023 r. 

 

15.05.-19.05.2023 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 

 

 

 

3.04-7.04.2023 r. 

 

 

 

22.05.- 26.05.2023 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

 

14.04.2023 r. 

 

29.05.2023 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

 

17.04 – 28.04.2023 r. 

 

30.05 - 09.06.2023 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

 

08.05.2023 r. 

 

12.06.2023 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 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

13.03 –17.03.2023 r. 

 

 

17.04 – 21.04.2023 r. 

 

27.02.-31.03.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

15.05.-19.05.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

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 

 

 

 

do 24.03.2023 r. 

 

 

 

 

do 24.04.2023 r. 

3.04. – 7.04. 2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

22.05-26.05.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 



3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

 

23.03.2023 r. 

 

 

do 26.04.2022 r. 

14.04.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

29.05.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia 

 

28.03 – 6.04.2023r. 

 

27.04 - 5.05.2023 r. 

 

17.04 – 28.04.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

30.05 - 9.06.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

 

14.04.2023 r. 

 

9.05.2023 r. 

 

8.05.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

12.06.2023 r. 

dotyczy złożenia 

wniosku o przyjęcie 

do oddziałów 

przedszkolnych 

 

 

Chełmża , dn. 27.02.2023.                                                            Sekretarz Miasta 

                                                                                               (-) mgr Janusz Wilczyński 

 

 


