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1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU 

 

1.1. Inwestycje 

Zakończono roboty budowlane przy realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m-

ci Strużal" na działkach nr 50/2 i 50/10  -  Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy 

rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW). Roboty wykonała firma 

BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz Biskupice ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice, 

Wartość zadania 899.990 zł.   

Zakończono prace przy realizacji inwestycji „Przebudowa świetlicy wiejskiej 

w Kończewicach”. Wykonawcą była Firma Usługowa BUDMAR Marcin Matłosz Biskupice 

ul. Kozielec 19, 87-152 Łubianka.  

Wartość inwestycji 859 000, 00  zł.   

 Zakończono prace przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja  budynku 

głównego Gimnazjum w Głuchowie (obecnie szkoła podstawowa)  dofinansowanego  

w ramach RPO ZIT. Wykonawcą robót była firma ABC Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą 

w Brodnicy. 

Wartość robót ok. 1.732.604 zł brutto. 

 

Na ukończeniu inwestycja pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie w tym remont 

dachu i wymiana ogrodzenia”. Roboty realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-

POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10, 87-100 Toruń. Zakończono remont dachu  - 

07.08.2021, na ukończeniu przebudowa pomieszczeń na pkt przedszkolny wraz z szatnią – 

trwa biały montaż, sprzątanie i porządkowanie miejsca robót budowlanych. Zakończenie 

robót do 27.09. br. 

 

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie – 

Gmina Chełmża. Etap I – Dobudowa klatki schodowej wraz z budową szybu windowego 

i montażem dźwigu osobowego”  roboty wykonuje firma LOGBUD Sp. z o.o. z siedzibą 

w Toruniu, ul. Filomatów Pomorskich 1D/54.  Wykonano instalacje, obecnie wykonywane są  

tynki wewnętrzne. Została przywieziona na teren budowy winda. 

 

Trwają roboty na inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy”. Roboty 

wykonuje firma Usługowa BUDMAR Marcin Matłosz Biskupice ul. Kozielec 19, 87-152 

Łubianka.  Wykonano rozbiórkę istniejących garaży i pomieszczenia gospodarczego. Obecnie 

wykonuje się wykopy pod fundamenty   

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skąpe poprzez 

stworzenie czytelni na świeżym powietrzu i ogrodów zapachowych” realizowany w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r., typu „Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Kształtowanie przestrzeni publicznej” - 

dniu 08 września br. została podpisana umowa z firmą TESTA Teresa Świerzbińska 
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Urządzanie i Pielęgnacja Zieleni z siedzibą przy ul. Wańkowicza 4/116, 02-798 Warszawa na 

kwotę 540.402,54 zł. Wartość zadania 574.436 zł, wysokość wnioskowanego 

dofinansowania: 334.604 zł.  Termin zakończenia robót do 10.12.2021 r. 

 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Skąpe na dz. nr 238/9 o dł. ok. 170 mb za kwotę 6.642 zł oraz na budowę 

odcinka sieci wodociągowej  o dł. ok. 150 mb i kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 130 mb w 

Kończewicach do dz. nr 15 za kwotę 13.407 zł.  Dokumentację wykonał Jan Kretkowski zam. 

ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka.  Roboty zgłoszono do Starostwa Powiatowego 

w Toruniu i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania wymienionych robót. 

 

W trakcie sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na budowę budynku 

mieszkalnego komunalnego w Browinie na dz. nr 122/18 za kwotę ok. 48 tys. zł brutto firmie 

"Volumen" Jerzego Ciecholewskiego z Gdyni. Termin wykonania 12.11.2021 r. 

 

Na ukończeniu sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy budynku 

świetlicy wiejskiej w Brąchnówku. Dokumentację wykonuje Pracownia Doroty Adamczyk 

KAD z Torunia za kwotę 46 tys. zł brutto. Termin wykonania 10.11.2021 r. Trwają 

przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego 

w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Termin złożenia wniosku do dnia 29 października 2021 r. 

 

W trakcie sporządzania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę przeznaczenia 

małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zelgnie na dwie klasy. Prace projektowe 

wykonuje Pracownia Projektowa PRO-KOR Krzysztof Lisewski ul. Polna 7B lok. 17, 87-100 

Toruń za kwotę ok. 20 tys. zł. Termin zakończenia 15.10.2021 r. 

 

Sporządzono umowę  z Janem Kretkowskim zam. ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka na 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  do budowy  sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Nawra (centrum) za kwotę 43.050 brutto termin wykonania 30 listopada 

2021 r. 

Złożono zapytanie ofertowe do firm projektowych na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego komunalnego w Nawrze. 

 

2. REFERAT ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ, TRANSPORTU 

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

2.1. Sieć drogowa 

Trwa realizacja zadania pn. „Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo 

ekologicznie i bezpiecznie”. Inwestycja jest realizowana w partnerstwie Powiatu Toruńskiego 

oraz Gminy Chełmża przez firmę BIOS Sp. z o. o. Sp. komandytowa. Zadanie polega na 



3 
 

budowie drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 4,22 km i 

szerokości 2 m. 

Całkowita wartość zadania to 3.574.616,68 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2021 roku, natomiast do 1 czerwca 2021 

roku wykonano odcinek o długości ok. 1 km.   

Trwa realizacja zadania pn. „Rozbudowa DW 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno 

poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno – Pluskowęsy”. Zadanie polegające na 

budowie drogi rowerowej na odcinku o długości 3,425 km i szerokości 2 m jest realizowane 

przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Krzysztof 

Szreiber Ryszard Szreiber z Chełmży za kwotę 1.529.657,56 zł. 

Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2021 roku. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Trwa realizacja zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg 

rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko – 

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego część I Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – 

Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 

649 i 554”. Inwestycja polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kończewice 

oraz od miejscowości Mirakowo do miejscowości Sierakowo na odcinku o długości ok 13 km 

i szerokości 2 m jest wykonywane przez Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. 

k. z Rogowa. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 12.939.802,15 zł. 

Zadanie jest realizowane w partnerstwie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Powiatu 

Toruńskiego, Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

Planowany termin zakończenia zadania marzec 2022 roku.  

Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 100556 w Grzywnie. W ramach inwestycji na 

trzech odcinkach została wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z zjazdami na łącznej 

długości 999 m. W zakresie projektu wykonana będzie, także przebudowa skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 2026. Zakres robót przy skrzyżowaniu obejmuje m.in. przełożenie 

istniejącego chodnika na dł. 52 m oraz wybudowanie fragmentu ścieżki o dł. 76 m 

Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości Świętosław na odcinku 

o długości 581 mb. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, 

kruszywa drogowego o grubości 25 cm oraz nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm. 

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Transbruk Barczyńscy sp. z o.o. z siedzibą 

w Pigży za łączną kwotę 377.485,36 zł. Zadanie dofinansowanie ze środków budżetu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z umowa: UM_RW.7152.1.083.2021 w 

kwocie 104.580,00 zł 

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie 

niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na budowie 

ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice”. 
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Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach Działania 3,5 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

w ramach ZIT. 

Ścieżka rowerowa jest budowana w porozumieniu Gminy Chełmża z Gminą Łubianka 

i Powiatem Toruńskim, długość odcinka ok 910 m , koszt inwestycji: 1.212.160,86 zł. 

 

3.  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1) Złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie odbioru foli rolniczych. 

2) Budowa Kopca Ziemia Polaków w Kończewicach w toku (prace na ukończeniu). 

3) Trwa koszenie terenów zielonych w gminie. 

4) Zakupiono i zamontowano z funduszu sołeckiego garaż drewnopodobny dla sołectwa 

Nawra. 

5) Zakupiono i zamontowano z funduszu sołeckiego garaż drewnopodobny dla sołectwa 

Windak. 

6) Zakupiono i zamontowano 2 garaże drewnopodobne na terenie komunalnym 

w Skąpem (przy budynku Skąpe 26). 

7) Trwa remont dachu na budynku Pluskowęsy 71. 

8) W ramach przeprowadzonego przetargu w dniu 23.09.21 znalazł się nabywca dla 

motocykla Yamaha (pojazd użytkowany był przez strażnika gminnego). 

9) Trwają prace przy wykonaniu placu zabaw Kończewice Ogrodniki. 

10) Zamontowano elementy placów zabaw w miejscowościach: Grzywna, Grzegorz, 

Nowa Chełmża, Dźwierzno. 

11) Wykonano słupy piłkochwytów przy boisku piłkarskim w miejscowości Browina. 

12) Naprawiono i przeniesiono betonowe piłkarzyki w Kończewicach. 

13) Zamontowano dwie lampy solarne na słupach z wysięgnikami w miejscowości 

Drzonówko. 

14) Wymieniono okno w mieszkaniu komunalnym Dziemiony 46. 

15) Wstawiono okno w remontowanym mieszkaniu komunalnym Grzywna 140. 

16) Ustawiono rzeźby po wernisażu w miejscowości Zelgno tworząc aleję rzeźb. 

 

4. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 

 

4.1. Ewidencja ludności                                                                  

STATYSTYKA  REJESTRACJI ZDARZEŃ W EWIDENCJI LUDNOŚCI 

OD DNIA  30.08.2021 r. – 23.09.2021 r. 

Zdarzenie Ilość 

Urodzenia 5 

Zgony 3 

Wydane dowody 37 

Zameldowanie (stali i czasowi) 16 

Wymeldowania 11 
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Liczba mieszkańców na dzień 23.09.2021 (stali + czasowi) -  9691                                                                                                                       
 

4.2. Dodatki mieszkaniowe (27.08.2021 r. – 23.09.2021 r.) 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 
3.911,15 zł 

  

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych: 102,76 zł 

 

4.3. Działalność gospodarcza  

Ilość złożonych wniosków w okresie (od 27.08.2021 r. – 23.08.2021 r.) 

o wpis do CEIDG 3 

o zmianę we wpisie do CEIDG 4 

o zawieszenie działalności gospodarczej 1 

o wznowienie działalności gospodarczej 0 

o wykreślenie z CEIDG 0 

 

4.4. Zwrot podatku akcyzowego 

W sierpniu przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przyjęto 365 wniosków na łączną kwotę 

413 920,91 zł. Wypłata środków nastąpi do końca października. 

4.5. Zamówienia publiczne 

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dniu 08 09 br.  

została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w miejscowości Skąpe poprzez stworzenie czytelni na świeżym powietrzu i ogrodów 

zapachowych z firmą Teresa Świerzbińska TESTA z Warszawy na kwotę brutto 

540.402,54 zł. Zadanie planowane jest do realizacji do 10 12 br.  

W dniu 15 09 br.  została zawarta umowa na  „Przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 30/2 

w miejscowości Drzonówko” z wykonawcą Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. 

s. k. na kwotę brutto 255 520,82 zł brutto. Termin wykonania - w ciągu 40 dni od zawarcia 

umowy. 

W dniu 17 09 br. została zawarta umowa na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa 

oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na 

budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszewice”  

na kwotę brutto 1 212 600,86 zł. Wykonawcą zadania jest firma Bios Sp. z o.o. s.k. 

z Chełmży. Termin wykonania - w ciągu 70 dni od zawarcia umowy. 
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W dniu 17 09 21 r. upłynął termin składania ofert  w postępowaniu na Przebudowę dwóch 

dróg wewnętrznych w miejscowości Zalesie (kierunek Cypel). Wpłynęły dwie oferty, obecnie 

trwa ocena ofert. 

W dniu 01 10 21 zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w miejscowości Grzywna oraz 

Bielczyny”. Termin składania ofert zaplanowano na dzień 17 października br.  

5. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI, SPORTU I KULTURY 

 

5.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

KGW Zajączkowo 4 września świętowało swój zaległy jubileusz. Gmina też miała swój 

udział w wydarzeniu. KGW działa od 70 lat. Na swoim koncie ma wiele cennych inicjatyw. 

Organizacja jest jedną z aktywniejszych organizacji w Gminie Chełmża. 

5.2. Podsumowanie Dożynek Wojewódzkich. 

W dniu 6 września br. podsumowane zostały podczas specjalnego spotkania  tegoroczne 

Dożynki Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej z udziałem 

mieszkańców Gminy Chełmża. 

STAROŚCINA DOŻYNEK WOJEWÓDZKICH - Joanna Siwek-Rutkowska z Zalesia 

reprezentowała Powiat Toruński.  

WITACZ DOŻYNKOWY - wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kuczwał 

na dożynki wojewódzkie, który prezentował się na wjeździe do Torunia od strony 

Różankowa.  

ROLNICZY LAUREAT - Zwycięzcą tegorocznej VI edycji wojewódzkiego konkursu dla 

rolników „ Agricola – Syn Ziemi”  w kategorii „Rolnictwo tradycyjne” -  Włodzimierz 

Romanowski z Zelgna. 

POWIATOWY WIENIEC. Sołectwo Strużal - mieszkanki Strużala reprezentowały powiat  

toruński w konkursie na najlepszy tradycyjny wieniec dożynkowy, w którym zajęły I miejsce. 

W dalszej kolejności wieniec brał udział w Dożynkach Prezydenckich reprezentując nasze 

województwo. 

REGION Z POLSKIMI  KWIATAMI. Zespół gminny POLSKIE KWIATY wystąpił 

w koncercie w Muzeum Etnograficznym w ramach wojewódzkiego przeglądu  kapel 

ludowych, a jego reprezentacja wzięła  udział w Dożynkach Prezydenckich. 

5.3. Otwarcie świetlicy wiejskiej w Windaku – wydarzenie o charakterze gminnym. 

Mieszkańcy uroczyście zainaugurowali działalność swojej nowej świetlicy wiejskiej. Udział 

w wydarzeniu wzięli przedstawiciele naszego samorządu gminnego. 
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5.4. Imprezy gminne sportowo – rekreacyjne. 

Kontynuujemy realizację tegorocznych imprez sportowo – rekreacyjnych. W ostatnim czasie 

miejsce miały takie imprezy jak: wyjazd rekreacyjny do Władysławowa, I Mistrzostwa 

Gminy Chełmża w Badmintonie w Kończewicach, VII Memoriał Marka Grubeckiego w piłce 

siatkowej, II edycja Biegamy Razem z Bielczynami.  

Imprezy zrealizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Chełmża. 

5.5. Sołtysi i KGW – zjazd powiatowy w Gminie Chełmża. 

Organizatorem spotkania jest Starostwo Powiatowe.  Nasza Gmina była reprezentowana przez 

liczna grupę sołtysów i przez reprezentacji KGW. 

5.6. Podsumowanie Dożynek Gminnych Dziemiony 2021’.  

W dniu  16 września br. organizatorzy dożynek: Wójt Gminy Chełmża, Dyrektor CIK Gminy 

Chełmża i Przedstawiciele Społecznego Komitetu Dożynkowego w Dziemionach spotkali się 

i podsumowali i rozliczyli dożynki gminne. Tego rodzaju spotkanie jest nieodłączne przy 

każdych dożynkach gminnych. 

Podsumowując: gminna impreza udana, uczestnicy dopisali, zabawa wyśmienita. Nawet 

pogoda dopisała, choć zapowiadano deszcz. Łączny koszt wydatków związanych z imprezą to 

blisko 83 tys. zł. Do tego należy jeszcze doliczyć wszelkiego rodzaju rzeczówkę jak np. 

gadżety firm, które zostały rozdane przy loterii KURENDA. 

Ogromną pomoc i wsparcie Społecznemu Komitetowi Dożynkowemu w Dziemionach okazali 

tegoroczni sponsorzy. 

5.7. Spotkanie podsumowujące osiągnięcia uczniów z Gminy Chełmża. 

Na spotkaniu w dniu 22.09.br. w galerii Stara Szopa talenty i osiągnięcia sportowe, muzyczne 

i nawet publicystyczne zaprezentowali przybyli uczniowie wspólnie ze swoimi rodzicami.  

Na pewno na uwagę zasługuje najstarszy z wyróżnionych – uczeń szkoły ponadpodstawowej 

- Antoni Łapczyński – zam. Browina, uczeń X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 

Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie. 

W dniach 3-6 września w MONTEMOR-O-VELHO w Portugalii odbyły się Mistrzostwa 

Świata Juniorów i U23. Antek Łapczyńskim (KST Włókniarz Chełmża), wraz z innymi 

trzema kolegami wywalczył w konkurencji olimpijskiej K4 500m - 6 miejsce na świecie! 

Z kolei z kolegą Janem Paszkiem w konkurencji K2 500m wygrali finał B zajmując 10 

miejsce na świecie. 

To ogromny sukces jak dla naszego kajakarza i doskonały przykład dla rozpoczynających 

swoją karierę sportową w różnych dyscyplinach. 

5.8. Gminne serwisy internetowe, miesięcznik Kurenda oraz współpraca z mediami 

lokalnymi  

Redakcja aktualności i kalendarza na stronie www i FB, redagowanie miesięcznika Gazety 

Gminy Chełmża KURENDA, bieżąca współpraca z mediami lokalnymi– opracowywanie i 
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przekazywanie informacji prasowych dla dwutygodnika POZA Toruń i portali internetowych 

www.pozatorun.pl i www.tylkotorun.pl.  

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

6.1. Stypendia dla studentów 

W okresie od 27 września do 11 października br. w siedzibie GOPS będą przyjmowane 

wnioski o stypendium dla studentów. Stypendium zostanie przyznane pięciu studentom z listy 

rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen z egzaminów. Studentom osiągającym 

wybitne wyniki sportowe - rangi mistrzowskiej lub międzynarodowej stypendium zostanie 

przyznane niezależnie od średniej ocen. Wysokość stypendium wynosi 250,00 zł miesięcznie 

i będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy tj. od października br. do lipca 2022 r. 

6.2. Nowy okres świadczeniowy 

Ośrodek przyjmuje na nowy okres świadczeniowy wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 

rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego. Wnioski są przyjmowane od 1 lipca drogą 

elektroniczną, zaś od 1 sierpnia w formie tradycyjnej - papierowej. Na dzień 23 wrzesień 

złożonych zostało w formie tradycyjnej 16 wniosków o fundusz alimentacyjny oraz 

142 wnioski o zasiłek rodzinny, w tym 7 wniosków złożonych w formie elektronicznej. 

Przewidujemy, iż do ośrodka wpłynie łącznie ok. 300 wniosków i nastąpi dalszy spadek 

liczby dzieci, na które przyznany zostanie zasiłek. Spowodowane jest to zamrożeniem od     

2015 r. kryterium dochodowego (674 zł na osobę lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie jest 

dziecko niepełnosprawne). 

6.3. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 

Pracownicy socjalni zrekrutowali 14 osób, które zostały zakwalifikowane do projektu 

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego przez Województwo Kujawsko- Pomorskie 

– Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu oraz m.in. Gminę Chełmża. Program 

jest skierowany do osób samotnych, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Opaska- 

bransoletka życia jest urządzeniem alarmowo-monitorującym, które służy do wezwania 

pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia - poprzez sygnał SOS senior  łączy się 

z Telecentrum, w którym to ratownik medyczny może bezpośrednio udzielić pomocy 

seniorowi lub wezwać odpowiednie służby. Ponadto opaska zaopatrzona jest w czujnik 

upadku, który informuje o sytuacji Telecentrum. Obecnie ośrodek oczekuje na odbiór 

14 opasek dla mieszkańców Gminy, którzy nie będą ponosić kosztów ich użytkowania. 

Przewidywany okres trwania programu to 29 miesięcy. 

6.4. Bezpłatne dożywianie dzieci w szkołach 

W okresie od września do grudnia br. 90 dzieci z terenu Gminy zostało objętych pomocą 

w formie bezpłatnego dożywiania dzieci w szkole w ramach wieloletniego programu 

rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. Dzieci objęte dożywianiem 

uczęszczają do szkół: 

 Szkoła Podstawowa w Zelgnie-  34 dzieci, 

http://www.pozatorun.pl/
http://www.tylkotorun.pl/
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 Szkoła Podstawowa w Kończewicach – 31 dzieci, 

 Szkoła Podstawowa w Grzywnie – 12 dzieci, 

 Szkoła Podstawowa w Brąchnowie - 4 dzieci 

 Szkoła Podstawowa w Ostaszewie – 4 dzieci 

 Szkoła Specjalna nr 4 w Chełmży – 3dzieci 

 Szkoła Specjalna  nr 26 w Toruniu – 1 dziecko 

 Zespół Szkół w Grubnie- 1 dziecko. 

Pomoc przysługuje rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 

792,00 zł. 

6.5. Szlachetna paczka 

Pracownicy socjalni zgłosili 2 rodziny z terenu Gminy do ogólnopolskiego programu 

organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA - Szlachetna Paczka. W przypadku 

zakwalifikowania się danej rodziny do programu, rodzina otrzyma wsparcie w postaci paczki 

materialnej oraz pomoc niematerialną. 

6.6. Wsparcie przy założeniu profilu PUE ZUS 

W miesiącu sierpniu i wrześniu odbyły się w siedzibie Ośrodka 3 spotkania pracownika ZUS 

z mieszkańcami Gminy, którzy otrzymali wsparcie w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożyli 

wnioski o świadczenie z programu Dobry Start 300+. Od 1 lipca br. wnioski rozpatruje ZUS, 

natomiast wcześniej program realizował Tut. Ośrodek. 

 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez kierowników 

referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk. 

 

WÓJT 

(-) Jacek Czarnecki 


