Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa
Chełmińska.
Pomysł i potrzeba wydania tej publikacji pojawiły się po licznych rozmowach
z mieszkańcami zainteresowanymi większym dostępem do wiedzy o naszej
Gminie.
Liczymy na to, że informator przyczyni się do zwiększenia poczucia tożsamości
lokalnej. Pragniemy także, aby wzbogacili Państwo życie naszej społeczności
poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach,
uroczystościach, szkoleniach, warsztatach i konkursach.
Jeżeli mają Państwo sugestie związane z Samorządowym Informatorem Gminy
Dąbrowa Chełmińska, to bardzo prosimy o podzielenie się nimi. Swoje pomysły
i propozycje prosimy kierować na adres: promocja@dabrowachelminska.lo.pl,
w tytule wiadomości wpisując „Informator”.
Zapraszamy także do odwiedzania stron internetowych:
www.dabrowachelminska.lo.pl oraz www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

I. KULTURA, SPORT I REKREACJA
Gmina Dąbrowa Chełmińska walczy o darmową siłownię pod chmurką.
Oddaj swój głos.
Gmina Dąbrowa Chełmińska bierze udział w akcji „Nestle porusza Polskę” z okazji 150-lecia marki Nestle.
W ramach akcji „Nestle porusza Polskę” do wygrania jest 16 siłowni zewnętrznych dla samorządów, które zgłosiły chęć udziału w akcji.
Oddaj swój głos na siłownię w miejscowości Wałdowo Królewskie, ul. Długa 32. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej
www.nestleporusza.pl. Każdy zainteresowany może oddać jeden głos dziennie
przez cały czas trwania konkursu.
O tym, gdzie powstaną siłownie, zadecyduje aktywność mieszkańców w internetowym głosowaniu, które potrwa od 5 kwietnia 2016 r. do 6 lipca 2016 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

III GMINNY DZIEŃ KOBIET ZA NAMI
Sto osiemdziesiąt Pań z gminy Dąbrowa Chełmińska bawiło się w sobotę 5 marca w sali OSP na Gminnym Dniu Kobiet zorganizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu. Tradycyjnie w przygotowaniu święta dla Pań udział wzięli Panowie. Specjalnie dla Pań wystąpił kabaret „Sami Swoi”, który do rozpuku rozśmieszał licznie przybyłą widownię. Po występie kabaretu czekał poczęstunek z niespodzianką. Świetną zabawę do północy zagwarantował zespół Rafa.
Skład kabaretu i sponsorzy atrakcji dla pań: Zbigniew Łuczak, Józef Hentrich,
Adam Wołoch, Radosław Ciechacki, Józef Kozdroń, Roman Juśkiw, Michał Wąchała, Marek Kuśmierek, Stanisław Syrocki, Mieczysław Siewert, Jerzy Szczęsny,
Ryszard Kaczor, Zdzisław Bukowski.

Harmonogram imprez w 2016 roku
WSZELKIE ZMIANY BĘDĄ WPROWADZANE NA BIEŻĄCO
na stronie internetowej: www.dabrowachelminska.lo.pl
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Data imprezy

Nazwa imprezy

Miejsce imprezy

Organizator

26.05

Dzień Matki

Dąbrowa Chełmińska (park wiejski)

GOKIS

30.05

Dzień Dziecka

OSP Dąbrowa

GOKIS, Rady Sołeckie

19.06

Festyn Rodzinny

Czemlewo

Zakole Kreatywności –
Nasze Czemlewo, Rada
Sołecka Czemlewo

02.07

Noc Kupały

Gzin (polana)

GOKIS, Rada Sołecka,
OSP, KGW w Gzinie

25.06

Sołtysiada Gminna

Ostromecko

GOKIS

26.06

Zawody Sportowo-Pożarnicze

Wałdowo
Królewskie

Gminny Zarząd OSP,
OSP Wałdowo Król.

16.07

Turniej Gmin Powia- Zespół Szkół
tu Bydgoskiego
w Czarżu

GOKIS, Zespół Szkół
w Czarżu, RS w Czarżu,
OSP KGW w Czarżu

20.08

Dożynki Gminne

Otowice

GOKIS, Rady Sołeckie z
terenu gminy

25.08-29.08

Półkolonie - Wakacje z GOKIS -em

Otowice

GOKIS

03.09

Pożegnanie lata

Wałdowo
Królewskie

RS, OSP, KGW Wałdowo
Królewskie, GOKIS

03.09

Dożynki Powiatowe

Sicienko

Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy,
Gmina Sicienko

06.12

Mikołajki

Bolumin – sala

GOKIS

W trakcie
ustalania

Koncert i konkurs
bożonarodzeniowy

Sala GOKIS
w Otowicach

GOKIS
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II. INWESTYCJE I PROJEKTY
Przedstawiamy Państwu działania inwestycyjne oraz projekty realizowane
w szkołach na terenie naszej gminy.
1. Doposażenie stołówek w szkołach w Czarżu i Ostromecku – 14 000,00 zł. Zakupiono m.in. suszarkę do naczyń, krzesła i stoliki, meble, regały, piekarnik i kuchenkę gazową, lodówkę oraz garnki.
2. Doposażenie w pomoce dydaktyczne w ramach edukacji włączającej dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 000,00 zł.
Zakupiono m.in. laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem, drukarki, DVD,
radiomagnetofony, pomoce logopedyczne oraz pomoce dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Doposażenie klas IV-VI szkoły podstawowej w zestawy tablic interaktywnych
– 4 zestawy – Zespół Szkół w Czarżu, 2 zestawy – Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku i 7 zestawów dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Razem 13 zestawów. Całkowity koszt to kwota
ok. 167 821,77 zł, z tego dofinansowanie z funduszu UE to kwota 125 866,33 zł,
a wkład własny partnera to kwota ok. 41 955,45 zł. Czas realizacji październik
2015 r.
4. Dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjum w ramach projektu „Gimnazjalista
na szóstkę” współfinansowanego przez UE oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Okres realizacji od marca 2014 roku do lipca 2015 r. Kwota dofinansowania – 577 320,00 zł. Wkład własny niepieniężny w formie udostępnienia sal
lekcyjnych – 15% wartości dofinansowania. W ramach zadania realizowane były
zajęcia z nauk matematyczno-przyrodniczych, j. angielskiego, ICT, doradztwa zawodowego, ekologii, przedsiębiorczości, zajęcia indywidualne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla
uczniów klas III gimnazjum. W ramach tego zadania zakupiono m.in. podręczniki
do nauk matematyczno-przyrodniczych, j. angielskiego, ICT, słowniki, encyklopedie, atlasy, miniroboty na zajęcia z robotyki, bryły przestrzenne, tablety, zestawy
do prac malarskich, teczki doradztwa zawodowego, filmy instruktażowe, programy komputerowe. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach do kina, teatru, opery,
muzeum. Brali również udział w warsztatach z ekologii i przedsiębiorczości – poznali okoliczne zakłady pracy oraz miejsca kultury. Projekt zakończył się 30 lipca
2015 r.
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5. Termomodernizacja budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej. Łączny koszt zadania – 1 383 312,27 zł, dofinansowanie wyniosło 1 101 392,67 zł.
Termomodernizacja została przeprowadzona w budynku głównym, sali gimnastycznej oraz w budynku przedszkola. Inwestycja objęła również wymianę instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów, wymianę
kotłów grzewczych i zainstalowanie pomp powietrznych do podgrzewania wody.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE NA 2016 ROK
1. Rozbudowa ul. Długiej w Wałdowie Królewskim
W marcu br. ruszyły prace przygotowawcze związane z rozbudową ul. Długiej
w Wałdowie Królewskim. Przeprowadzono wycinkę drzew w pasie drogowym na
odcinku Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie – Wałdowo Królewskie. Zakres zadania obejmuje: wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5,50 m, ciągu pieszego oraz rowerowego, zatok autobusowych o nawierzchni
z betonu cementowego, wysp dzielących oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa
ruchu. Zadanie współfinansowane z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska w kwocie 732 000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót: wrzesień 2016.
2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin
Łączne planowane koszty zadania – 321 060,00 zł. W roku bieżącym zakończone
zostaną prace projektowe. Ich wartość to 27 060,00 zł. Inwestycja planowana do
realizacji w latach 2017-2018 ze środków przyznawanych z Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
3. Budowa chodnika w miejscowości Gzin

5. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wałdowo Królewskie
Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. I etap realizacji w roku
2016 obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Koszt – 3 000,00 zł. O środki na realizację tego zadania gmina zamierza ubiegać
się w Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły”. Plac zabaw ma powstać za
budynkiem szkoły.
6. Budowa stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze
W roku bieżącym rozpoczną się prace projektowe związane z budową nowej stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze. Obecnie eksploatowana stacja pochodzi
z lat 60. XX wieku i wymaga całkowitej przebudowy, wzniesienia nowego budynku i zmiany technologii uzdatniania wody. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nowa stacja obejmie również tereny przyległe,
które gmina będzie musiała wykupić od osób prywatnych. Zbudowane mają być
również dwa zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 każdy.
7. Termomodernizacja budynku szkolnego w Wałdowie Królewskim
Zadanie dotyczy budynku tzw. „starej szkoły”. W ramach projektu przewiduje się
wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian budynku.
W roku 2016 na ten cel przewidziano kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne planowane nakłady to 440 000,00 zł. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
8. Modernizacja ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej

II etap przedsięwzięcia realizowanego od 2014 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika szerokości 1,5 m, dł. ok. 0,15 km w centrum Gzina od remizy OSP
w kierunku Unisławia. Koszt zadania – 14 500,00 zł, w tym 9 500,00 zł z funduszu
sołeckiego Sołectwa Gzin.

Jest to I etap modernizacji ul. Targowej na odcinku od ul. Fermowej do zakładu
przetwórstwa łososia. Długość odcinka ok. 0,25 km, szerokość jezdni 5 m. Wartość zadania 100 000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji lipiec – wrzesień.

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Podgórna w Czarżu

9. Utwardzenie placu targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej

Modernizacja obejmie fragment ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Unisławską
w kierunku lasu (długość odcinka ok. 0,85 km, szerokość pasa jezdni 4 m plus pobocza tłuczniowe). Szacunkowy koszt zadania – 250 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 120 000,00 zł.
Planowany termin rozpoczęcia prac – lipiec, a zakończenia – październik.

Zadanie przewidziane do realizacji w br. Łączne nakłady finansowe – 30 000,00
zł, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrowa Chełmińska 19 000,00 zł. Powierzchnia utwardzenia ok. 500 m2. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy gminnej bibliotece, przedszkolu i targowisku.
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10. Zakup pojazdów specjalistycznych
W budżecie na rok 2016 Gmina Dąbrowa Chełmińska zabezpieczyła środki na
dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych dla:
1.

OSP Czarże – zakup samochodu bojowo-ratowniczego – kwota dofinansowania – 500 000,00 zł; wartość całkowita zakupu ok. 950 000,00 zł;

2.

Komisariatu Policji Bydgoszcz – Fordon – zakup samochodu operacyjnego –
kwota dofinansowania 37 000,00 zł; wartość całkowita zakupu ok. 70 000,00 zł.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska – etap IX
Zakres zadania obejmuje wykonanie krótkiego odcinka kanalizacji sanitarnej, tj.
przejścia pod torami kolejowymi na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej. Wykonanie tego fragmentu kanalizacji pozwoli w przyszłości skanalizować ul. Leśną
i ul. Świerkową. Szacunkowa wartość zadania – 70 000,00 zł, w tym dotacja ze
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 62 000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane
w terminie do 30 września.
12. Przebudowa drogi na ul. Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej
Dnia 29 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana
umowa na dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów projektu
pn. „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja zrealizowana została w roku 2015. Łączny koszt zadania – 1 016 232,00 zł.
Kwota dofinansowania – 156 571,84 zł.
13. Modernizacja ul. Strażackiej w Wałdowie Królewskim
Jest to drugi etap modernizacji ul. Strażackiej, tym razem na odcinku od ul. Zakątek w kierunku Nowego Dworu. Długość odcinka ok. 0,25 km, szerokość jezdni 4
mb. Wartość zadania – 30 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł z funduszu sołeckiego
Sołectwa Wałdowo Królewskie. Planowany termin realizacji inwestycji lipiec –
wrzesień.

III. GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić
odpady komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli niesegregujących odpadów wynosi 20,00 zł za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
Informacja o przetargu
Wywiązując się z ustawowego obowiązku, Gmina Dąbrowa Chełmińska zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przetarg wygrała firma Remondis Sp. z o.o. Bydgoszcz, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Z firmą Remondis Sp. z o.o. zostały zawarte umowy. Pierwsza
– zawarta 17.06.2013 r., obowiązywała od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r., natomiast druga umowa z dnia 29.12.2014 r. obejmuje współpracę od 1.01.2015 r. do
30.06.2016 r.
Dnia 7 kwietnia br. został ogłoszony kolejny przetarg. Firma, która zostanie wyłoniona w przetargu, ma świadczyć w/w usługi od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca
2019 r.

PODSUMOWANIE DZIAŁANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – stan na 31.12.2015 r.
Dochody

Wydatki

•

Wpłaty od mieszkańców:
2015 rok – 1 065 178,95 zł
Kara umowna – 20 000,00 zł
Koszty upomnienia + odsetki
– 6 898,60 zł

Opłata dla firmy odbierającej odpady
komunalne:
• grudzień 2014 r. – 80 556,77 zł
• I kwartał 2015 r. – 237 026,11 zł
• II kwartał 2015 r. – 274 788,28 zł
• III kwartał 2015 r. – 200 318,82 zł
• X-XI 2015 r. – 185 099,91 zł

RAZEM 1 092 077,55 zł

SUMA 977 789,89 zł

•
•

•
•

Nadpłaty – 5 183,60 zł
Zaległości – 95 627,94 zł

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnione są od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów.
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Obsługa systemu (m.in. zakup materiałów, program komputerowy, usługi
pocztowe, wynagrodzenia)
– 110 997,52 zł
RAZEM 1 088 787,41 zł

SALDO KOŃCOWE 3 290,14 zł
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Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych jest 7 167 mieszkańców, w tym selektywnie zbiera odpady 6 496 mieszkańców, a 671 zadeklarowało system mieszany.

V. INFORMACJE URZĘDOWE

Złożono 2 312 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 1 975 – sposób selektywny, a 337 – sposób zmieszany).

Szanowni Państwo!

W dniach 13-16 kwietnia i 12-15 października 2015 r. w 15 sołectwach naszej
gminy w ramach umowy z firmą „Remondis” przeprowadzono zbiórkę zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego (zebrano 1,53 Mg) oraz odpadów wielkogabarytowych (zebrano 67,44 Mg). W sumie zebrano 68,97 Mg.

IV. OFERTA INWESTYCYJNA
Gmina dysponuje działkami na sprzedaż. Jeśli są Państwo zainteresowani, to
zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Nieruchomości gminne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
Dąbrowa Chełmińska:
•
•
•
•

działka nr 192/4 o pow. 1,4200 ha – ul. Kręta,
działka nr 152 o pow. 0,4700 ha – ul. Spokojna,
działka nr 156 o pow. 0,2400 ha – ul. Spokojna,
działki nr 60/… o łącznej pow. ok. 3 ha – ul. Targowa.

Przekaż część swojego podatku na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska
Przychody budżetu gminy składają się z wielu elementów. Ważnym składnikiem
jest kwota uzyskiwana z odpisów podatku dochodowego. Może nie zdają sobie
Państwo sprawy z tego, że każdy mieszkaniec naszej Gminy pracujący i odprowadzający podatki uczestniczy w budowaniu dobrobytu naszej lokalnej społeczności. Wiemy, że nie wszyscy mieszkańcy naszej Gminy są u nas zameldowani.
Można jednak temu zaradzić w bardzo prosty sposób. Wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza ZAP-3 wpisać Gminę Dąbrowa Chełmińska jako miejsce
zamieszkania i dzięki temu część Państwa podatków zasili nasz budżet. Dostrzegają Państwo na pewno wiele inwestycji realizowanych na terenie Gminy, ale też
zauważają Państwo jeszcze wiele potrzeb – utwardzenie dróg, chodniki, place
zabaw czy oświetlenie. Aby je zrealizować, konieczne jest zwiększenie dochodów
naszego budżetu. Mają Państwo na to wpływ. Każda złotówka zostanie wykorzystana dla dobra naszej społeczności.

Ślubowanie radnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Łączna powierzchnia gruntów wynosi ok. 5,1300 ha.

Podczas XVIII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, która odbyła się 21 kwietnia 2016 r., ślubowanie złożyła nowo wybrana radna Rady Gminy Anna Kuter.
Jednocześnie na przedmiotowej sesji zgodnie z uchwałą została członkiem Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Pani Anna Kuter
od 2015 roku pełni funkcję sołtysa sołectwa Nowy Dwór.

Nieruchomości gminne przeznaczone pod usługi

Wybory w jednostkach OSP

Ostromecko:
•

działka nr 252/8 o pow. 0,1505 ha – okolice skrzyżowania ul. Bydgoskiej i ul.
Kolejowej

Dąbrowa Chełmińska:

Jednostki OSP dokonały podsumowania działalności za ubiegły rok oraz wybrały
składy nowych zarządów na kolejne pięć lat.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Chełmińskiej

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 523816-005 wew. 62.

Zarząd (kadencja 2016-2021):
Prezes – Radosław Jurkiewicz
Wiceprezes – Zbigniew Czerwiński
Naczelnik – Karol Smarz
Zastępca Naczelnika – Sebastian Niedziela
Skarbnik – Mirosław Pudo
Sekretarz – Zbigniew Smarz
Gospodarz – Sławomir Jóźwiak
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•
•
•
•

działka nr 200/24 o pow. 0,3739 ha – okolice ul. Bazowej i ul. Krótkiej,
działka nr 200/20 o pow. 4,1713 ha – okolice ul. Bazowej i ul. Przemysłowej,
działka nr 200/10 o pow. 0,7600 ha – okolice ul. Bazowej i ul. Przemysłowej,
działki nr 201/... o łącznej pow. ok 2,6500 ha – ul. Bazowa i ul. Produkcyjna,

Łączna powierzchnia gruntów wynosi ok. 8,1057 ha.
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Komisja Rewizyjna:
Radosław Leba
Sławomir Syrocki
Ryszard Smarz

Skarbnik – Mieczysław Majdanik
Sekretarz – Piotr Daniel
Gospodarz – Michał Dołhun
Członek – Andrzej Mierzyński

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarżu

Komisja Rewizyjna:
Marcin Zakurzewski
Zdzisław Zakurzewski
Andrzej Górecki

Zarząd (kadencja 2016-2021):
Prezes – Mieczysław Siewert
Wiceprezes – Roman Gąsior
Naczelnik – Arkadiusz Pałczyński
Zastępca Naczelnika – Dawid Pałczyński
Sekretarz – Marek Łukasiewicz
Skarbnik – Sebastian Łyko
Gospodarz – Mateusz Łyko
Komisja Rewizyjna:
Karol Klarkowski
Roman Banach
Eugeniusz Zawadziński
Ochotnicza Straż Pożarna w Wałdowie Królewskim
Zarząd (kadencja 2016-2021):
Prezes – Ryszard Kaczor
Wiceprezes – Naczelnik – Kazimierz Szramkowski
Wiceprezes – Jan Ciesiński
Z-ca Naczelnika – Tomasz Nawrocki
Sekretarz – Adam Bednarski
Skarbnik – Katarzyna Szramkowska
Gospodarz – Tomasz Nawrocki
Kronikarz – Janusz Pająkowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jacek Zakórzewski
Wiceprzewodniczący – Roman Ostrowski
Sekretarz – Grzegorz Hanelt
Ochotnicza Straż Pożarna w Gzinie

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 8)
godziny otwarcia:
Poniedziałek w godz. 10.00 – 14.00
Wtorek w godz. 14.00 – 18.00
Środa w godz. 10.00 – 14.00
Czwartek w godz. 12.00 – 16.00
Piątek w godz. 8.00 – 12.00
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•
•
•
•
•
•
•

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
osoby, które ukończyły 65 lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub
awarią techniczną,
młodzież do 26. roku życia.

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.powiat.bydgoski.pl

Realizacja programu Rodzina 500+ na terenie gminy
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują
odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Zarząd (kadencja 2016-2021):
Prezes – Jarosław Łapiński
Naczelnik – Andrzej Gerlicki

Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
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Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1 200,00 zł.
Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.
Terminy składania wniosków
Wnioski można składać w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wniosek złożony w ww. terminie oznacza, że świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od miesiąca kwietnia.
W pozostałych sytuacjach prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami,
nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
Pierwszy okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpocznie się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Samorządowy Informator
Gminy Dąbrowa Chełmińska

Pierwsze wypłaty nastąpią w naszej Gminie w maju ze spłatą od kwietnia. Jeżeli
osoby zainteresowane złożą wnioski do 1 lipca, to otrzymają spłatę za trzy miesiące.

Osoba do kontaktu – Beata Zielińska
tel. 52 3816 005 wew. 53,
e-mail: promocja@dabrowachelminska.lo.pl

Wniosek z załącznikami można złożyć:
•

osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21, w dni robocze w godzinach:
poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 17.00
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00

•

drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,
www.epuap.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na
dziecko zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214).
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