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Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 

W ostatni czwartek listopada obradowała 
Rada Miejska Rumi. Sesja po święcona była 
sprawom bie żącym miasta, a radni zaj ęli si ę 
m.in.: szkolnymi obwodami w Rumi, 
współprac ą z organizacjami pozarz ądowymi, 
sprzeda żą lub wydzier żawieniem 
nieruchomo ści nale żących do gminy, 
wysoko ścią podatków.  

Rada Miejska Rumi tegoroczną czerwcową 
uchwałą zmieniła dotychczasowe nazwy ulic: 
Pawła Findera, Hanki Sawickiej i Aleksandra 
Zawadzkiego na odpowiednio: Józefa 
Mackiewicza, Kombatantów i Księdza Lucjana 
Gierosa. W związku z powyższym konieczne było 
wprowadzenie nazw nowych ulic do istniejących 
na terenie Rumi sieci obwodów szkolnych. Na 
minionej listopadowej sesji formalności stało się 
zadość i w miejsce starych nazw ulic 
wchodzących w skład poszczególnych obwodów 
szkolnych miasta, pojawiły się nowe.  

Radni zdecydowali się  przyjąć „Program 
Współpracy Gminy Miasta Rumi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność  pożytku publicznego na rok 2010”. 
Określa on obszary, formy oraz cele współpracy 
Gminy z w/w organizacjami i powstał zgodnie z 
założeniami współpracy określonymi w 
wieloletnim „Programie współpracy Gminy Miasta 
Rumi z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku 
publicznego na lata 2006 – 2012” przyjętym 
przez Rade Miejską Rumi w 2005 roku. 

W toku dalszych obrad radni wprowadzili 
zmiany w zasadach wynajmowania mieszkań 
komunalnych, w ramach których m.in.: ustalono 
dolną granicę powierzchni pokoju dla lokalu 
socjalnego oraz lokalu z aneksem kuchennym, 
wprowadzono możliwość zawarcia umowy najmu, 
określono zasady postępowania wobec osób z 
wyrokiem eksmisyjnym. 

Podczas obrad listopadowej sesji radni 
zdecydowali także jakie warunki musi spełniać 
przedsiębiorca zajmujący się odbieraniem 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, zwiększyli o 10 liczbę wydania 
nowych licencji taksówkarskich w 2010 roku, 
dostosowali do wymogów ustawowych wysokość 
stawek od środków transportu ustalając je na 
minimalnym możliwym poziomie, zgodzili się na 
wprowadzenie zmian w budżecie miasta oraz na 
sprzedaż dwóch działek (podnosząc cenę 
wywoławczą do przetargu do 900 zł netto za m 
kw) oraz wydzierżawienie nieruchomości 
należących do Gminy. 

 

NOWY ZASTĘPCA 
BURMISTRZA MIASTA RUMI 

 
Od 1 grudnia br. roku Rumia ma nowego 

Zastępcę Burmistrza ds. społecznych  w 
osobie Jan Doma ńskiego . Zastąpił on 
Krzysztofa Selke, który odszedł do innej pracy.  

Jan Domański jest absolwentem I LO w 
Rumi, nauczycielem o najdłuższym stażu pracy w 
swojej szkole, a  od 2000 r. także wicedyrektorem 
tejże szkoły.  

Jest dwukrotnym radnym Rumi oraz radnym 
i członkiem Zarządu Powiatu Wejherowskiego w 
latach 1998 - 2002.  

To także współzałożyciel Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „I LO-VIKING” Rumia i twórca 
trzecioligowej drużyny koszykówki mężczyzn z 
naszym mieście. 

Jest miłośnikiem sportu, muzyki i 
motoryzacji. 
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WIGILIA DLA SAMOTNYCH 
 
Już po raz czternasty w Rumi odb ędzie si ę Wigilia dla Samotnych, któr ą od lat organizuje 
stowarzyszenie „Pomó ż sąsiadowi”. Tradycyjnie, świąteczna kolacja odb ędzie si ę w restauracji 
„Tequila” w Janowie, 21 grudnia br. (poniedziałek),  o godz. 16. 
 
Jak co roku organizatorami wieczoru są: Stowarzyszenie „Pomóż sąsiadowi” przy współpracy księdza 
proboszcza Włodzimierza Kozłowskiego z parafii pw. Św. Jana z Kęt oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rumi. Podopieczni rumskiego MOPS mogą zgłaszać się już do ośrodka, aby otrzymać 
zaproszenie.  
Tegoroczna Wigilia zorganizowana zostanie dla 140 – 150 osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych. 
Osoby starsze i niepełnosprawne, jeżeli odpowiednio wcześniej zawiadomią MOPS, mogą liczyć na transport 
do restauracji.  
Jak co roku w programie świątecznej kolacji znajdą się: wigilijny poczęstunek, dzielenie się opłatkiem, 
wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek oraz wręczanie świątecznych paczek, które powstały dzięki życzliwości 
licznych rumskich sponsorów. Przy ich rozdawaniu będą pomagać wolontariusze z czterech szkół w Rumi: I 
Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz 
Gimnazjum nr 2. 
Obecny na Wigilii będzie także Pan Henryk Marchel, który od lat umila biesiadnikom, swoją grą na organach, 
czas świątecznej kolacji. 
 

Sponsorzy rumskiej Wigilii dla Samotnych:  
 
„Tequila”, „Faltom”, „Malwina, „Smak”, WINDOWS, Cel -Trans, Mat-Bud, ZIS, KARTONEX, Dominik, 
Kummer, HADAM, „Jaga”, „Credence”, „Zochlina”, „Bia ły Dworek”, Zakład Hodowli Ryb w Redzie, 
Maria Meyer, Henryk Grinholc, Szczepan Słodki oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”. 
 

ŚWIĄTECZNE „SERCE W KONSERWIE” 
 
Także w tym roku odb ędzie si ę w Rumi grudniowa akcja „Serce w konserwie”. Dzi ęki życzliwo ści 
mieszka ńców, najubo żsi rumianie otrzymaj ą paczki żywno ściowe.  
 
W tym roku akcja „Serce w konserwie” odbędzie się w dniach 12 – 13 grudnia 2009  r. W  sklepach na terenie 
Rumi - w sobotę w godz. 10 – 18 oraz w niedzielę w godz. 10 – 14, będzie można zrobić większe niż zwykle 
zakupy i część z nich wrzucić do koszyka, z przeznaczeniem na pomoc dla najuboższych. Żywność w 
sklepach będą zbierać wolontariusze – uczniowie rumskich szkół oraz członkowie stowarzyszenia „Tęcza”.  
 
Placówki, w których wolontariusze będą zbierać produkty na paczki dla najuboższych: 
 
„Auchan”, Galeria Rumia – „Delima”, „Tesco” przy ul . Wybickiego, „Netto” przy ul. D ąbrowskiego, 
„Zatoka” przy ul. Kosynierów, „Sie ć 34” przy ul. Pozna ńskiej 

 
Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji, bo ka żdy z nas mo że zostać Św. Mikołajem! 



 
„Rumskie Nowiny”   
Redaguje Referat Integracji Europejskiej i 
Promocji Urząd Miasta Rumi, ul. 
Sobieskiego 7, 84-230 Rumia; tel./fax: 679-
65-71;  
e-mail: promocja@um.rumia.pl 
 

 

JAK PRACUJE  
URZĄD MIASTA RUMI  

W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 
 
Burmistrz Miasta Rumi uprzejmie 

informuje, iż w Wigili ę 24 grudnia 2009 r. 
Urząd Miasta Rumi nie pracuje . W tym dniu 
w godzinach od 7.30 do 13.00 dy żury pełnić 
będą jedynie: Urząd Stanu Cywilnego  oraz 
Biuro Obsługi Mieszka ńców. 

 
W Sylwestra 31 grudnia 2009 r . Urząd 

Miasta Rumi pracować będzie w godzinach 
od 7.30 do 13.00. 
 

WAŻNE DLA 
BEZROBOTNYCH  

 
W grudniu 2009 roku Powiatowy Urząd 

Pracy w Wejherowie ustalił terminy wypłat 
zasiłków dla osób bezrobotnych 
posiadaj ących prawo do zasiłku z terenu 
Rumi  w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w 
Redzie w poniższych terminach: 

 
- 10 grudnia  - osoby, których  nazwiska 
zaczynają się na litery A – K  
- 11 grudnia – osoby, których nazwiska 
zaczynają się na litery L – Z. 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie 
nie wyznaczył w grudniu bie żącego roku  
terminów stawienia si ę w celu 
potwierdzenia gotowo ści do podj ęcia 
pracy  dla osób bezrobotnych z prawem do 
zasiłku z terenu Gminy Rumia. 
 

Ponadto informujemy, że osoby bez 
prawa do zasiłku zgłaszaj ą się w 
Powiatowym Urzędzie Pracy  w trybie 
indywidualnym. 
 

MOPS RUMIA 
INFORMUJE 

 
Klienci, których dzieci rozpoczynają 

naukę w klasie „0”  od września 2009r., 
powinni zgłaszać się w Dziale Świadczeń 
Rodzinnych przy ul. Abrahama 17 w celu 
uzupełnienia wniosku o dodatek z tytułu 
rozpoczęcia  roku szkolnego. 

 
Nowy okres zasiłkowy b ędzie obowi ązywał 

w terminie 
od  01.11.2009r. do 31.10.2010r. 

         
W związku z powyższym, od dnia 1 

września 2009 r., należy pobierać wnioski o 
przyznanie świadczeń rodzinnych i złożyć w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. 
Abrahama 17 (tel.: 058 6794750). 
 

Godziny przyj ęć   
w Dziale Świadcze ń Rodzinnych,  

ul. Abrahama 17 . 
 
   Poniedziałek:      10˚˚ - 17˚˚ 
   Wtorek:                8˚˚ - 14˚˚ 
   Środa:                  8˚˚ - 13˚˚ 
   Czwartek:             8˚˚ - 13˚˚        
   Piątek:                  8˚˚ - 13˚˚ 

 

  

WEŻ UDZIAŁ W AKCJI – ODDAJ KREW 
 

Jak co roku od siedmiu  lat w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Elżbieta 
Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta Rumi  - zaprasza na Akcj ę Honorowego Oddawania Krwi . 
Najbliższa  Orkiestra odbędzie się 10 stycznia 2009 roku. B ędzie to ju ż XVIII Finał WOŚP. 
  

Także tym razem, Burmistrz Miasta Rumi liczy na pomoc hojnych sponsorów . Bowiem zgodnie 
ze zwyczajem, każdy uczestnik akcji oddający krew, otrzymuje upominek. Prezenty nie powstałyby bez 
wsparcia życzliwych ludzi i firm, którzy doceniaj ą bezcenny „dar życia”,   jakim jest krew dla 
potrzebujących.  
 

Chętnych i otwartych na współpracę prosimy o kontakt pod nr tel.: (058) 679-65-51 lub (058) 679-
65-71 lub osobiście: w Referacie Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miasta Rumi, przy ul. 
Sobieskiego 7. 

 

ZŁOCI JUBILACI Z RUMI 
 

Cztery pary z Rumi obchodziły w ostatnich kilku tygodniach Jubileusze 50-lecia Po życia 
Małżeńskiego  – ZŁOTE GODY.  

Zgodnie z tradycją Burmistrz Miasta Rumi odwiedziła każdą z par. Jubilaci zostali udekorowani 
medalami przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a od władz naszego miasta 
otrzymali wiązanki kwiatów oraz prezenty.  

Wśród szczęśliwych Złotych Par znaleźli się: Państwo Eryka i Emil Heblowie, Państwo Krystyna 
i Grzegorz Walkowscy, Państwo Bronisława i Mieczysław Wandtke oraz Państwo Urszula i Stefan 
Bednarczykowie. 

Elżbieta Rogala-Kończak gratulowała wszystkim parom tak długiego, udanego, wspólnego życia, 
życzyła wielu jeszcze lat miłości, wspólnych dni oraz zdrowia.  
 

                     
 
Państwo E. i E. Heblowie                            Państwo K. i G. Walkowscy  
 

 
 
                                                   Państwo U. i S. Bednarczykowie 
 

CWICZENIA GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA  
MIASTA RUMI 

 
W piątek, 27 listopada 2009 roku , w Urzędzie Miasta Rumi, odbyły si ę ćwiczenia sztabowe 
Gminnego Zespołu Reagowania Miasta Rumi.  Tematami ćwiczeń były: „Awaria magistrali wodnej na 
ul. Żwirki i Wigury” oraz „Katastrofa na wiadukcie na ul. Sobieskiego”. 

Na ćwiczenia stawiły się wszystkie służby 
kryzysowych zaangażowanych w działania na 
rzecz zabezpieczenia skutków obu zdarzeń oraz 
zdrowia i życie mieszkańców w rejonie katastrof. 
Na sali odpraw pojawili się przedstawiciele 
Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Gdyni, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w 
Rumi, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rumi, Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania 
Urzędu Miasta Rumia, Referatu Integracji 
Europejskiej i Promocji Urzędu Miasta Rumi, 
Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi.  

Przedstawiciele poszczególnych służb 
zanalizowali obie sytuacje, zapoznali członków 
Zespołu ze skutkami zdarzeń i powstałymi 
zagrożeniami oraz przedstawili najbardziej 

optymalne rozwiązania. Ćwiczenia sztabowe GZRMR trwały kilka godzin, ale potwierdziły przygotowanie i 
skuteczność służb kryzysowych miasta. 
 



 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA ODDANIE W NAJEM 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
 

Ogłasza rokowania na oddanie w najem lokalu u żytkowego  na okres nie dłuższy niż 3 lata, 
stanowiącego własność Gminy Rumia o powierzchni podstawowej 489,52m² oraz powierzchni 
pomocniczej 39,18m² (bez pomieszczenia gospodarczego, kotłowni i schronu) znajdującego się w 
budynku komunalnym przy ul. Sobieskiego 9 w Rumi, usytuowanym na działce Nr 12/6 obr. 19 o pow. 
całkowitej 2184m², zapisanej w księdze wieczystej  KW 12197. Lokal przeznaczony jest na 
prowadzenie działalności biurowej, handlowej lub usługowej, nieuciążliwej dla otoczenia. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Na oddanie w najem przedmiotowego lokalu przeprowadzono 
dwa przetargi w terminach: 22 lipiec 2009r.           i 30 wrzesień 2009r. 
Cena wywoławcza do rokowa ń wynosi 5,00zł za 1m² powierzchni podstawowej, 50% wyżej 
wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocniczej, w stosunku miesi ęcznym. Do ceny 
zostanie doliczony 22% podatek VAT. 
Rokowania odbędą się w dniu 14 grudnia  2009r. o godzinie 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie wadium w 
wysoko ści 2.000,00zł , w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 
2394 2000 0100, w terminie do dnia 9 grudnia 2009r . Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wadium 
należy składa ć w sekretariacie do dnia              9 grudnia 200 9r. do godz. 12.00  (druki zgłoszeń 
znajdują się w pokoju 102). Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca, podlega rocznej 
waloryzacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze 
Polskim. Wadium wniesione przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet 
czynszu lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom rokowań wpłacone przez nich wadium zwraca się 
przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, bez odsetek. Zgłaszający przed złożeniem 
zgłoszenia zobowiązany jest zapoznać się z warunkami rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako najemca 
lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez Gminę do 
zawarcia umowy najmu, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. 6796581 lub w 
pokoju 102. Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH  
 

Burmistrz Miasta Rumi 
 
Ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Gminy Rumia: 
1) nieruchomość, położona w Rumi przy ul.Sopockiej, składająca się z działki nr 19 o powierzchni 
344m2, zapisana w KW 31955, obręb 17. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 06MN co 
oznacza, że jest to teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.   
Na działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.  
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  120.400,00zł  netto + 22% podatek VAT.    Wadium – 12.040,00zł    
Minimalne post ąpienie – 1.210,00zł  
2)  nieruchomość, położona w Rumi przy ul. Sopockiej i Gdyńskiej, składająca się z działki nr 18 o 
powierzchni 481m2, zapisana w KW 31955, obręb 17.  Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi działka znajduje się w obszarze oznaczonym 
symbolem 06MN co oznacza, ze jest to teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.   
Na działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.  
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  169.000,00zł netto + 22% podatek V AT.    Wadium –  16.900,00zł   
Minimalne post ąpienie –  1.700,00zł  
Pierwsze przetargi odb ędą się w dniu  17 grudnia 2009r. o godzinie 12.00  w sied zibie Urz ędu 
Miasta Rumi przy ul.Sobieskiego 7.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie 
wadium gotówką w kasie Urzędu Miasta Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 
83510003 0000 2394 2000 0100 w terminie  do dnia 10 grudnia           2009r.   Wpłata wadium przez 
uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z 
regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. Oferent zobowiązany jest zapoznać się 
z warunkami przetargu, i w dniu przetargu przedło żyć Komisji przetargowej dowód wpłaty 
wadium . Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca 
się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek. Nabywca nieruchomości będzie 
zobowiązany wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Rumi o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z 
pod produkcji rolnej. Szczegółowe informacje o nieruchomościach uzyskać można pod tel.0586796524 
lub w pokoju 105. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz 
Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Burmistrz 
Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA  
O WYKAZACH NIERUCHOMOŚCI 

 
Stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 
2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1001/314/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 12 
listopada 2009r. i Zarządzenia Nr 1006/319/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 19 listopada 2009r. 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul.Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszone zostały  
wykazy obejmujące nieruchomości, położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Rumia: 
-  nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej: część działki nr 172/13 przy 
ul. Marszałka Piłsudskiego – na cele ogródka przydomowego i wjazdu do nieruchomości, część działki 
nr 129/2 przy ul. Gdańskiej - na cele  zieleni, działki nr nr 969/1 i 970/3 przy ul.Dąbrowskiego – na cele 
handlowe, 
- nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych: działki nr nr 30/1 i 
30/2 przy ul. Dębogórskiej, zabudowane zakładem produkcyjnym, stanowiącym odrębną własność 
użytkowników wieczystych.                            

 

BEZPIECZNE MIASTO 
 

 

Powiatowe Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne -994 

Policja 
- 0-58 679-67-02, 
- 0-58 679-67-22,  
- 0-58 671-59-97 

Straż Pożarna - 0-58 671-01-98 

Straż Miejska - 0-58 671-94-73,  
- 0-58 679-35-55 

Pogotowie Ratunkowe - 0-58 677-61-02,  
- 0-58 677-61-03 

Pogotowie Gazowe - 0-58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne - 0-58 620-45-50 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

- 0-58 621-67-20    
-0-58 621-90-19 

Pogotowie Drogowe - 0-58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

- 0-58 671-05-56  
- 0-58 671-08-36 

Sanepid Wejherowo - 0-58 672-74-27 

Zarząd Drogowy Wejherowo - 0-58 774-32-80 

Powiatowy Urząd Pracy - 0-58 672-21-62 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - 0-58 672-40-63 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej  

- 0-58 672-22-22 

Komendant Powiatowy Policji - 0-58 672-97-22 

Prokuratura Rejonowa w 
Wejherowie 

- 0-58 672-98-60,  
- 0-58 672-26-64 

Powiatowy Inspektor Sanitarny - 0-58 672-18-60 

Sąd Rejonowy w Wejherowie - 0-58 672-23-13 

Areszt Śledczy Wejherowo - 0-58 778-79-21 

Urząd Skarbowy Wejherowo - 0-58 677-34-32 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 0-58 672-13-09 

Biuro Paszportowe - 0-58 672-45-56 

Państwowa Inspekcja Pracy - 0-58 672-71-83 

Urząd Statystyczny o/Wejherowo - 0-58 677-20-90 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Derdowskiego 24 

- 0-58 671-15-11 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Katowicka 16 - 0-58 671-26-66 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 48A 

- 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-72-10 

Koordynator Ratowniczych 
Działań Medycznych - 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

- 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie 

- 0-58 572-72-00 



 

 

 

Segregacja odpadów – Potrzeba i obowi ązek 
każdego z nas!!! 

Wiele polskich miast boryka się z problemem nadmiaru śmieci. 
Gospodarka odpadami wymaga nowych, bardziej wydajnych i 
bezpiecznych dla środowiska rozwiązań. W obecnym stanie prawnym, 
poziomie rozwoju technologicznego w Polsce a także aktualnych 
uwarunkowaniach kulturowych, społecznych i ekonomicznych, nie ma 
możliwości prowadzenia takiej gospodarki odpadami, która pozwoliłaby 
wyeliminować składowanie odpadów. Wprawdzie buduje się nowoczesne 
kwatery składowe, które są zaizolowane, zdrenowane i odgazowane, co 
eliminuje negatywny wpływ składowisk na środowisko naturalne, jednak 
odpady, które są zdeponowane na takiej kwaterze składowej nigdy nie 
będą mogły być już odzyskane. W przyszłości, gdy powstaną instalacje do 
termicznego przetwarzania odpadów (spalarnie) znacząca masa odpadów 
będzie mogła być przetworzona w ten sposób, a na składowisko trafią już 
tylko popioły i inne odpady powstałe w wyniku procesu spalania.  

Jednakże już dziś należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby 
maksymalnie ograniczyć składowanie odpadów. W tym celu niezbędne 
jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów . Uregulowania prawne 
zostały zmienione w sposób, który ma zachęcać i motywować do zbierania 
odpadów w sposób selektywny. Stawki za odbiór posegregowanych 
odpadów są symboliczne w porównaniu z ceną odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych. Dodatkowo mieszkańcy miast i gmin Gdynia, 
Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i Kosakowo zrzeszonych w Komunalnym 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, mogą wysegregowane odpady 
oddać za darmo w Zakładzie „Eko Dolina” w Łężycach. 
 

 
Odpady z gospodarstw domowych składaj ą się w wi ększości ze 
starych gazet i opakowa ń (papier, tektura), z odpadów organicznych, 
tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, metali, teksty liów, drewna. 
Najwi ększą objętość zajmuj ą tworzywa sztuczne (ok. 36% obj ętości 
odpadów komunalnych), w wi ększo ści są to odpady po 
opakowaniach typu PET (butelki plastikowe po napoja ch) oraz 
pudełka, pojemniki, opakowania o du żej powierzchni i pojemno ści. 
Skład odpadów zale ży np. od rodzaju zabudowy, wyposa żenia i 
rodzaju urz ądzeń sanitarno-grzewczych. Zmienia si ę on równie ż w 
czasie. 

Wyrzucenie pustej butelki po napoju nie oznacza, że uporaliśmy się z 
niepotrzebnym odpadem. Owszem, zniknął z naszego domu i powędrował 
do kontenera na śmieci, ale fizycznie wciąż istnieje i jeszcze przez długie 
lata pozostanie z nami. Redukcja odpadów jest możliwa. Możliwy jest 
także inny scenariusz. Nasza butelka po napoju trafi do 
wyselekcjonowanego pojemnika, następnie do zakładu „Eko Dolina”, a 
potem do miejsca, w którym po przeróbce zamieni się w inny produkt. 

Ta swoista ekologiczna „reinkarnacja” to przykład procesu 
nowoczesnego zarządzania odpadami, który ma na celu maksymalne 
ograniczenie składowania odpadów przez ich ponowne wykorzystanie w 
różnej postaci. 

Obecnie na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” obowiązuje selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w 
gospodarstwach domowych. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do zawarcia z firmą wywozową umowy na odbieranie odpadów 
gromadzonych selektywnie z odpowiednią częstotliwością. Może je 
gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach, w zależności od typu 
zabudowy. Szczegółowy sposób prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów określony jest w Gminnych Regulaminach utrzymania czystości i 
porządku. 

Niestety dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że w Polsce w 
wyniku zbiórki selektywnej pozyskuje się nadal niewielką ilość surowców i 
na ogół nie uzyskuje się materiału o odpowiedniej czystości. Poziom 
zanieczyszczeń odpadów surowcowych ze zbiórki selektywnej waha się 
między 30% a 50%. Aby odzyskany z odpadów surowiec nadawał się do 
dalszego wykorzystania konieczne jest jego oczyszczenie, co wiąże się z 
dodatkowymi kosztami. Niska ilość i zła jakość odzyskiwanych opakowań 
świadczą o tym, iż cały system selektywnej zbiórki w naszym kraju 
pomimo stałej tendencji rosnącej nadal znacząco odbiega od naszych 
możliwości i wymaga dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych. 

Na dzień dzisiejszy do Eko Doliny trafia rocznie ok. 4 tys. ton 
posegregowanych odpadów, tzn. makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. 
To w porównaniu z odpadami zmieszanym, których łącznie trafia do 
zakładu ok. 115 tys. ton rocznie, kropla w morzu potrzeb. A już w 2014 
roku Polska ma odzyskiwać aż 60% wszystkich opakowań 
wprowadzonych na rynek! 

To w rękach mieszkańców leży kwestia tego, ile odpadów będzie 
odzyskanych, a ile trafi na kwaterę składową. 

Musimy zdawać sobie sprawę, iż z odpadów pochodzących z 
selektywnej zbiórki po przesortowaniu w naszej sortowni jesteśmy w stanie 
odzyskać 50% surowców w przypadku tworzyw sztucznych, 70% w 
przypadku makulatury i aż 100% w przypadku szkła!!! 

Sortuj ąc odpady zmieszane odzyskujemy jedynie ok. 10-12% 
surowców. Cyfry mówią same za siebie. 

Dzisiaj jesteśmy w stanie przesortować 50 tys. ton odpadów 
zmieszanych w ciągu roku, po zakończeniu rozbudowy sortowni ta 
przepustowość zwiększy się do 100 tys. ton rocznie, ale jeżeli nie 
będziemy w naszych domach segregować odpadów, to nadal nie 
będziemy w stanie przesortować wszystkich odpadów trafiających do 
naszego zakładu!!! 

W „Eko Dolinie” w sortowni z odpadów komunalnych są wydzielane 
między innymi: karton, papier, folia, butelki PET (politereftalan etylenu), 
HDPE (polietylen wysokiej gęstości), PP (polipropylen), szkło 
opakowaniowe, metale nieżelazne, metale żelazne i inne. Wszystkie te 
surowce przekazywane są do firm, które produkują z nich nowy surowiec. 

 
Niestety części surowców wrzuconych do odpadów zmieszanych nie da 

się już odzyskać. Zanieczyszczona i mokra makulatura nie nadaje się już 
do recyklingu, tak samo jak opakowania szklane, które ulegają potłuczeniu 
i rozkruszeniu na bardzo małe kawałki i bardzo trudno jest wysortować je z 

odpadów zmieszanych. 
 
Z butelek PET może powstać w procesie recyklingu granulat PET lub 

płatki PET, a z nich z kolei są produkowane nowe wyroby takie jak: 
opakowania do chemii gospodarczej, zabawki, ubrania z polaru, włóknina 
do wypełniania mebli tapicerskich. 

Szkło ze zbiórki selektywnej trafia do huty szkła, gdzie w wysokiej 
temperaturze zostaje najpierw zamienione w płynną masę, aby już po 
chwili przybrać nowe kształty butelek, opakowań szklanych, wazonów, itp. 
Karton i gazety również otrzymują swoje nowe życie, w papierni stare, 
pomięte i bezużyteczne zamieniają się w nowe czyste kartki zeszytów i 
kartony. 
 

Na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” firmy 
transportowe, odbierają odpady zbierane selektywnie w taki sposób, aby 
trafiły one do recyklingu. 

Mieszkańcy zatem nie muszą się obawiać, iż ich wysiłek pójdzie na 
marne. Firmy transportowe współpracują w zakresie organizacji zbiórki 
selektywnej zarówno z „Eko Doliną”, jak również z Komunalnym 
Związkiem Gmin „ Dolina Redy i Chylonki”. 
 

 
 



Zapamiętaj kilka złotych zasad: 
Nie da się żyć bez papieru , ale: 

- nie kupuj napojów w kartonach - ich opakowania s ą foliowane i 
pokryte wewn ątrz aluminium, co czyni jego recykling do ść 
trudnym i bardzo kosztownym; 

- kupuj zeszyty, ksi ążki i papier do pisania i rysowania 
wyprodukowane z makulatury, a nie z wycinanych drzew 

- wybieraj produkty o prostszych, l żejszych opakowaniach; 

- przy drobnych zakupach, nie bierz nowej papierowe j torebki ze 
sklepu - u żyj tej wielokrotnego u żytku; 

- unikaj jednorazowych kubków i talerzy; 

- wykorzystuj drug ą stron ę zapisanego papieru do robienia notatek; 

- tekturowe pudła oraz papier opakowaniowy u żywaj wielokrotnie; 

Szkło  nadaje się w 100% do ponownego użytku! Opakowania ze szkła po 
umyciu mogą być używane i napełniane wielokrotnie. Z zebranej stłuczki 
wytłacza się nieograniczoną ilość razy nowe opakowania, np. butelki, 
słoiki. Ponowne wykorzystanie opakowań szklanych i stłuczki daje same 
korzyści:  

- ogranicza zużycie surowców naturalnych, takich, jak piasek, soda;  

- o połowę zmniejsza zanieczyszczenie wody; 

- zmniejsza ilość składowanych odpadów (szkło nigdy nie ulega 
rozkładowi, ale może być wielokrotnie wykorzystane);  

- każda ponownie wykorzystana butelka to oszczędność energii równa tej, 
jaka potrzebna jest, aby przez całą noc paliła się żarówka. 

Co możesz zrobić z tworzywami sztucznymi : 
- na zakupy zabieraj swoją torbę wielokrotnego użytku zamiast korzystać z 
reklamówek;  

- plastikowe opakowania (butelki) wyrzucaj bez nakrętek lub zgniecione z 
nakrętkami  

- kupuj napoje w szklanych, zwrotnych butelkach;  

- gdzie to możliwe, zastępuj przedmioty jednorazowe trwałymi;  

- dbaj o plastikowe zabawki swoich pociech, a gdy dzieci z nich „wyrosną”, 
podaruj je innym. 

EKO DOLINA INWESTUJE –  
MIESZKAŃCY I ŚRODOWISKO MOGĄ 

ODETCHNĄĆ 
 

To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Gdyni, Sopotu, 
Rumi, Redy i Gminy Kosakowo – wszystkich obsługiwanych przez Eko 
Dolinę. W dobie zapowiadanych podwyżek, zwłaszcza energii, koszty 
odbioru odpadów nie zmieni ą się. 
 

 
 

W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach 
właśnie kończy si ę kolejny etap inwestycji rozbudowy i modernizacji 
sortowni odpadów oraz budowy nowoczesnej kompostown i odpadów 
BIO. Nakłady inwestycyjne wyniosą łącznie ponad 38 mln zł. 

 
To dzięki tej inwestycji możliwe będzie jeszcze lepsze 

zagospodarowanie odpadów komunalnych, a Eko Dolina będzie mogła 
poszczycić się wzrostem odzysku odpadów do poziomu 50% (obecnie 
wskaźnik ten już plasuje się w krajowej czołówce i wynosi 30%). Znacząco 
zwiększy się odzysk surowców wtórnych, ponadto odpady 
biodegradowalne będą poddawane procesowi stabilizacji w nowej 

kompostowni, dzięki czemu nie tylko zmniejszy się ich masa, ale przede 
wszystkim ich składowanie będzie bardziej przyjazne dla środowiska. 
Dzięki temu obniżą się koszty opłaty środowiskowej – quasi podatku za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 
Opłata ta dotychczas stanowiła znaczącą część ceny za odbiór 

odpadów ponoszonej przez mieszkańców, na którą składają się 
dodatkowo koszty zagospodarowania odpadów w Eko Dolinie oraz koszty 
transportu ponoszone przez firmy wywozowe. 

 
Nowe inwestycje przyniosą zatem wymierne korzyści nie tylko dla 

środowiska ale także dla mieszkańców, gdyż pomimo wysokich wydatków 
inwestycyjnych oraz rosnących kosztów eksploatacji nowych instalacji, 
oszczędności w ponoszonej opłacie środowiskowej będą na tyle znaczące, 
iż zniwelują nieunikniony wzrost kosztów.  
 

Dlatego też, cena zagospodarowania odpadów komunalnych w 
Eko Dolinie od nowego roku pozostanie bez zmian , co ma szczególne 
znaczenie biorąc pod uwagę tegoroczny wzrost inflacji oraz galopujące 
ceny innych dóbr. 
 
 

 
 
 
 
 

KOMPOSTUJESZ –  
WYPEŁNIJ ANKIET Ę 

 
Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z naturalnymi 

procesami metodą recyklingu odpadów organicznych.  
 
Zgodnie z § 17 i § 30 Regulaminu utrzymania czysto ści i 

porz ądku na terenie gminy Rumia , stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 marca 2008r., system 
gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić ograniczenie 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania: 

 
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo 

całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,  
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,  
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to 
następujące ilości: 

- 115 kg/osobę/rok w roku 2010,  
- 76 kg/osobę/rok w roku 2013, 
- 53 kg/osobę/rok w roku 2020. 
-  

Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania ciąży na przedsiębiorstwach wywozowych. 

  
Natomiast, właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady 

biodegradowalne we własnym zakresie, obowiązani są do 31-go stycznia  
każdego roku  przekazać przedsiębiorstwu wywozowemu informację, czy i 
w jakim zakresie prowadzili kompostowanie odpadów w roku poprzednim. 

  
Druk formularza, na którym składana jest powyższa informacja, 

dostarcza we własnym zakresie przedsiębiorstwo wywozowe. 
 
Gmina  dążąc do usprawnienia systemu gromadzenia informacji na 

temat wytwarzania i sposobu zagospodarowania odpadów 
biodegradowalnych przygotowała ankiet ę dla osób, które we własnym 
zakresie kompostują ww. odpady (pobierz).   

Druk ankiety dostępny jest również w siedzibie firmy wywozowej, z 
którą mieszkaniec posiada umowę na odbiór odpadów komunalnych 
stałych. 
 

Wypełniona ankiet ę należy przekaza ć: 
 
- osobiście do Biura Podawczego Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 
- lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-
230 Rumia, 
- lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: pgmos@um.rumia.pl, 
- lub firmie wywozowej, z którą mieszkaniec posiada umowę na odbiór 
odpadów komunalnych stałych. 
 

Więcej informacji: 

www.rumia.eu ���� Informator ���� Ochrona środowiska  

 



KALENDARZ IMPREZ W RUMI  
GRUDZIEŃ 2009 

 
01 – 31 Galeria „U Bibliotekarek” - wystawa „Składa nie czasu” – Jan 
Misiek ; Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11 
03 – 31 Wystawa  Rękodzieła Artystycznego pt. „Pi ękne i Modne”  – 
wykonanie osiedlowego klubu „Młyniec” – Gdańska Zaspa, Miejski Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19 
10 – 31 Galeria SIGNUM – „Obrazy muszlami malowane” -- Alic ja 
Rutkowska  artysta plastyk z Warszawy, Dom Kultury SM Janowo ul. 
Pomorska 11 
 
03 (czwartek) godz. 18.00 Wernisa ż Rękodzieła Artystycznego pt. 
„Pi ękne i Modne”  Autorstwa reprezentantek osiedlowego klubu „Młyniec” 
– Gdańska Zaspa, Miejski Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
04 (piątek) godz. 15.00 „RoboComp”- kursy robotyki i informatyki dla 
dzieci w wieku 8 -14 lat, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11 
 
05 (sobota) godz. 16.00 Grand Prix Rumi 2009/2010 w Piłce Siatkowej II 
edycja – finały, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, 
org. MOSiR 
 
06 (niedziela) godz. 08.00 Turniej Ta ńca „Szczepan”, Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. Centrum Tańca 
Szczepan 
godz. 12.00 Mikołaj z Chylo ńskiej Górki  spektakl dla dzieci, Klub 
Parafialny – Parafia Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1 
godz. 14.00 Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci „Mikołaj z Chylo ńskiej 
Górki” w wykonaniu Teatru Niewielkiego z Gda ńska , Dom Kultury SM 
Janowo ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo 
 
09 (poniedziałek) godz. 10.00 Miejskie Igrzyska Młodzie ży Szkolnej 
Szkół Podstawowych oraz Miejska Gimnazjada w Lekkoa tletyce 
Halowej , Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. 
SZS, MOSiR 
 
11 (piątek) godz. 12.30 Mikołajkowe Spotkanie z Przedszkolakami, Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR, UM 
 
12 (sobota) godz. 11.00 Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora MDK w 
Rumi , Miejski Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
godz. 12.00 Mecz Piłki Siatkowej Kadetek - TPS Rumia - Trojan 
Chmielno, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. 
TPS Rumia 
godz. 18.00 Mecz Piłki Siatkowej I Liga Kobiet - EC Wybrze że TPS 
Rumia - PLKS Pszczyna, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz. 20.00 Rumska Liga Halowa - II kolejka(3 mecze), Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN 
Rumia 
 
13 (niedziela) godz. 08.30 XXVI Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie 
Stołowym, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. 
MOSiR 
godz. 16.30 Mecz Piłki Siatkowej Juniorek TPS Rumia - Starogard  
Gdański, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. 
TPS Rumia 
godz. 18.30 Rumska Liga Halowa - II Kolejka(3 mecze), Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, MKS ORKAN Rumia 
 
16 (środa) godz. 18.00 Mecz Piłki Siatkowej I Liga Kobiet EC Wybrze że 
TPS Rumia - Legionovia Legionowo, Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
 
18 (piątek) godz. 10.00 V Festiwal Kol ęd dla Uczniów Szkół 
Podstawowych z Rumi , Dom Kultury  SM Janowo, ul. Pomorska 11, org. 
SP 9 i DK SM Janowo 
godz. 14.00 Mecz Piłki Siatkowej Juniorek TPS Rumia - Orzeł Mal bork, 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz. 16.00 Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek – półfinał Ligii  
Młodziczek Województwa Pomorskiego, Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
 
19 (sobota) godz. 09.00 NBA Rumi 2009 w Piłce Koszykowej III edycja, 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
godz. 15.00 Mecz Piłki Siatkowej Kadetek - TPS Rumia - Alpat Gd ynia, 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz. 17.30 Rumska Liga Halowa - III kolejka, Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MKS ORKAN Rumia 
 
20 (niedziela) godz. 10.00 Mecz Piłki Siatkowej Juniorek - TPS Rumia – 
Malbork Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. 
TPS Rumia 
godz. 12.30 Rumska Liga Halowa - IV kolejka Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, MKS ORKAN Rumia 

 

21 (poniedziałek) godz. 11.00 Miejski Przegl ąd Zespołów Kol ędniczych , 
Miejski Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
28 (poniedziałek) godz. 10.00 Młodzie żowy Halowy Turniej Piłki No żnej 
– rocznik 2001 , Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, 
org. MKS ORKAN Rumia 
 
30 (środa) godz. 17.00 Koncert Kol ęd w wykonaniu Chóru 
Kaszubskiego „Rumianie” , Miejski Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. 
MDK 
 

Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą na terenie Rumi 
Ogólnodost ępne Strefy Rekreacji Dzieci ęcej: 

 
„Sabata” – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Rewalidacyjno 
Wychowawczych, ul. Sabata 12, tel. 058 671-07-19  
„Starowiejska”  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Starowiejska 
4, tel. 058 671-06-22  
„Grunwaldzka”  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 
Grunwaldzka 57, (lider – tel. 600-505-510, 508-405-403)  
„Blisko Boisko” – Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, tel. 058 671-01-40 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 
Stoczniowców 6, tel. 058 671-29-17, (animator tel. kom. 519-102-398)  
 

Organizatorzy 
 

MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37 http://mdkrumia.org/    
MBP ul. Pomorska 11, tel. 058 671-83-04 http://www.mbprumia.org/  
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37 www.mosir.rumia.pl  
http://mosir.rumia.pl/pl/kalendarz-imprez  
DK SM Janowo  ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93 http://www.smj-
rumia.pl/index.php?w=r&b=3000&mn=3  
 
  

Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio u 
organizatorów. Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian w 

programie  
 

OBCHODY 
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 
W środ ę, 11 listopada 2009 r., min ęła 91 rocznica odzyskania 
niepodległo ści przez Polsk ę, po 123 latach zaborów i zako ńczeniu I 
wojny światowej. Z tej okazji odbyły si ę w Rumi oficjalne 
uroczysto ści z udziałem władz miasta oraz imprezy okoliczno ściowe.  
 
Obchody rozpoczęły się już we wtorek, 10 listopada, w  Domu Kultury 
„Janowo”. Narodowe Święto Niepodległości obchodzono tam inaczej niż 
do tej pory. O godz. 19.00 rozpoczęła się bowiem Biesiada 
Niepodległościowa w której wzięły udział: Orkiestra Świętojańskiej z 
towarzyszeniem Chóru Świętojańskiego. 
Tradycji stało się jednak zadość w środę. O godz. 11 rozpoczęła się msza 
św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Józefa i św. Judy Tadeusza na 
Zagórzu. Potem władze miasta złożyły kwiaty w miejscach pamięci  
narodowej:  cmentarzu w Łężycach, przy pomniku J. Wybickiego i H. 
Derdowskiego, przy obelisku na ul. Chełmińskiej oraz  na cmentarzu przy 
Kościele Św. Krzyża: na mogile żołnierzy września i mogile Hipolita 
Roszczynialskiego). 
Narodowe Święto Niepodległości uczcili także sportowcy. W Hali 
Widowiskowo-Sportowej MOSIR rozegrano Turniej Niepodległości o 
Puchar Burmistrza Miasta Rumi, a na stadionie mecz piłki nożnej seniorów 
V Ligi grupy I: ORKAN II RUMIA SSA – ATLAS GORCYZNO. 
Natomiast, po południu, o gody. 17 w Miejskim Domu Kultury przy ul. 
Mickiewicza odbył się koncert Pieśni Polskich i Patriotycznych w 
wykonaniu Chóru Św. Cecylii. 
 

 
 
Poczty sztandarowe pod ążają na msz ę św. w intencji Ojczyzny. 



OTWARTE KONKURSY OFERT  
NA REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH  

 
BURMISTRZ MIASTA RUMI OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFER T 

NA REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RUMIA 

W ZAKRESIE: 

POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, NAUK I, 
EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY, SZTUKI, 
OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, UPOWSZECHNIANIA 
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PORZ ĄDKU  
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (PROFILAKTYKA UZALE ŻNIEŃ) 

Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2003r, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzących 
działalność statutową w tych dziedzinach. 

Wysokość dotacji dla wszystkich zadań - do 80 %  całkowitego kosztu 
zadania 

I. ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 
 
1. Organizacja pomocy rzeczowej i niematerialnej dla rodzin i osób 
ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie 
rodzin wielodzietnych, samotnych matek i ojców. 
 
2. Działalność popularyzująca ideę  wolontariatu.  
 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 - 20.000 zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010 – 21.200 zł 
 
3. Prowadzenie domu dziennego pobytu 
 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 – 100.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010 – 100.000 zł 
 

II. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 

1.Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, samopomocowa 
organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup 
wsparcia dla osób chorych w tym opieki paliatywnej, niepełnosprawnych i 
ich rodzin. 

2.Programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej skierowane do 
wszystkich grup wiekowych. 

3.Działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy 
oraz  promocji honorowego dawstwa krwi. 

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 - 50.000 zł  

Wysokość środków przeznaczona  na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010  - 50.500 zł  
 

III.  NAUKI, EDUKACJI, O ŚWIATY I WYCHOWANIA 
 
1. Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży w czasie ferii – Zima 2010 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku  2009 – 11.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010– 12.000 zł 
2. Organizacja zajęć edukacyjnych dla osób starszych – Uniwersytet III 
Wieku  

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 – 15.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010 – 20.000 zł 

IV. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR  
KULTURY I TRADYCJI 

Organizacja imprez kulturalnych z uwzględnieniem działań na rzecz 
aktywizacji dzieci i młodzieży oraz działania z dziedziny kultury i sztuki  
promujące aktywność i tożsamość społeczności lokalnej związanej z 
miastem, regionem. 
  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 – 38.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010 – 39.000 zł 

V. ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA  
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 
1. Sport kwalifikowany dzieci i młodzieży - systematyczne szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży połączone z udziałem w rozgrywkach 

organizowanych przez odpowiednie związki sportowe, zgodnie 
z kalendarzem rozgrywek. 

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 - 140.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010 – 141.000 zł 

2. Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży - szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, bez udziału w rozgrywkach 
organizowanych przez odpowiednie związki sportowe. 

 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 - 80.000 zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010 – 81.000 zł 

3. Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych - 
upowszechnianie sportu przez organizację imprez rekreacyjnych, 
zawodów, rozgrywek sportowych popularyzujących zdrowy styl życia (z 
wyłączeniem Akcji "Zima " i "Lato"). 

 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 - 37.500 zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010  - 38.000 zł 

4. Organizacja  rajdów, biwaków i wycieczek  

 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 - 13.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadani w projekcie budżetu na rok 
2010 – 13.000 zł 
 

VI. ZADANIA Z ZAKRESU PORZ ĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA 
PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM 

SPOŁECZNYM (PROFILAKTYKA  UZALE ŻNIEŃ) 

1. Rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości - 
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 
 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 - 50.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010 - 66. 000 zł  
(w tym 15 000 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani) 
 
2. Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wspieranie inicjatyw i działań 
podejmowanych w tym zakresie. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 - 15.000 zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w projekcie budżetu na rok 
2010 - 15.000 zł 
 

VII. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI 
 
A. WARUNKI 
 
1. Podmioty uczestniczące w Otwartym Konkursie Ofert i ubiegające się o 
dotację na realizację zadań powinny:  
 

a) spełniać warunki określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
b) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami 
uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób 
efektywny, oszczędny i terminowy, 
c) posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, 
odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania, 
d) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem.  

 
2. Podmioty ubiegające się o dotację na realizację wypoczynku zimowego 
dzieci i młodzieży powinny: 
 

a) spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia  21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą 
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a 
także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, 
poz. 67 z późniejszymi zmianami),  
 
b) realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert dotyczy wyłącznie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych tj. 14 lutego 
2010r. do 28 lutego 2010r. (wyklucza się rozpatrywanie ofert 
dotyczących realizacji wypoczynku w innych okresach czasowych oraz 
poza granicami kraju). 

 
3. Podmioty, które będą składały ofertę związaną z organizacją zajęć 
sportowo- rekreacyjnych winny spełniać wymogi określone 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. 



w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności 
w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz.1095) oraz 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 
2001r. w sprawie zasad współzawodnictwa  sportowego dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz.1416). 
  
 B. ZASADY:  

 
1. Wzór oferty musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 
2207). W przypadku ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej: rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 
2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. 
z 2005r. nr 44, poz. 427). 
 
2. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej 
napisem: „Konkurs na realizację zadania z zakresu ......-  podać dokładną 
nazwę zadania, do którego organizacja przystępuje” w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 07 stycznia 2010r. (do godz. 15.00) w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 lub 
nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do 
urzędu ), 
 
3.Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie, podejmując 
się wspólnej realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać 
podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie 
zadania, 
 
4.Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki: 
 

a) odpis aktualny z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie 
osób  go reprezentujących, 

 
b) sprawozdanie  merytoryczne z działalności statutowej w 2009r., 
 
c) sprawozdanie finansowe za 2008 r. Sprawozdanie finansowe 

powinno być sporządzone: 
- dla osób prawnych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z 

dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694 z późniejszymi zmianami), 

- dla pozostałych instytucji zgodnie z wymogami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1539 z 
późniejszymi zmianami), tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek 
zysków i strat, informacja dodatkowa, a w przypadku krótszej 
działalności - za okres tej działalności, 

- odnośnie osób prawnych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wg 
obowiązujących ich przepisów, 

 
d) aktualny statut podmiotu,  
 
e) pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy 

umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do 
reprezentacji zgodnie z rejestrem), 

 
f) kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem (każda strona) przez osoby uprawnione do reprezentacji 
podmiotu. 

 
5. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została 
złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki 
formalne w złożonej ofercie, wykluczają ją z dalszej procedury 
konkursowej. 

 
C. TERMIN, TRYB I KRYTERIA ROZPATRYWANIA OFERT: 
 
1. Rozpatrzenie ofert  nastąpi w terminie do 5 lutego 2010r .  
 
2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję 
Opiniującą powołaną stosownym zarządzeniem Burmistrza Miasta, 
 
3. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
 

a) merytoryczna wartość zadania i jego zbieżność z celami zadania oraz 
zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy, 
 
b) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach zadania, 
 
c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu 
doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realność wykonania 
zadania, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,   
 

d) zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z 
realizacji zadania i liczba osób objętych zadaniem w tym zapotrzebowanie 
społeczne na usługi świadczone w ramach zadania 
 
e) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, 
 
f) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, 
oszczędności oraz efektywności wykonania, 
 
g) sposób wykonania i rozliczenie się z zadań zleconych organizacji w 
2009r. 
 
h) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi, 

 
4. Z budżetu miasta mogą być dotowane tylko zadania realizowane na 
terenie Gminy Rumia lub na rzecz jej mieszkańców Rumi. Kwota 
przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu 
własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca 
wolontariuszy, darowizny, bezpłatne użyczenie pomieszczeń), 
 
5. Dotacji nie można wykorzystać na: 

a) prowadzenie działalności gospodarczej, 
b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę 

Miejską Rumia, 
c) zakup nieruchomości, 
d) zadania inwestycyjne, 
e) zadania dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, 
f) prowadzenie działalności religijnej i politycznej. 

 
D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. Na realizację zadań objętych ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert 
planuje się przeznaczyć w projekcie budżetu na rok 2010 w kwotę łączną 
w wysokości 596.700 zł. Kwota ta może ulec zmianie po przyjęciu uchwały 
budżetowej przez Radę Miejską Rumi na 2010 rok.  

2. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert „Zima 2010” dotyczy 
wyłącznie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych tj. 
od 14 lutego 2010r. do 28 lutego 2010r. (wyklucza się rozpatrywanie ofert 
dotyczących realizacji wypoczynku w innych okresach czasowych oraz 
poza granicami kraju). 
 
3. Gmina Rumia zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez 
rozstrzygnięcia.  
 
4. Burmistrz Miasta w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji 
Opiniującej, podejmuje decyzję o wyborze podmiotów i wysokości dotacji, 
które otrzymują. 
 
5. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursów ofert powinna zakończyć 
się do 31 grudnia 2010r. z wyjątkiem zadania „Zima 2010” - do 28 lutego 
2010r.  
 
6. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na realizację danego zadania 
publicznego. 
 
7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest 
do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i 
finansowego z wykonanego zadania w terminie 30 dni od daty 
zakończenia zadania, do sprawozdania załączyć należy: 
 

a) spis wszystkich faktur (rachunków) dotyczących realizacji całego zadania., 
 
b) kserokopie faktur (rachunków) potwierdzone za zgodność kopi z 
oryginałem, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków 
pochodzących z dotacji,  
 
c) każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią 
podmiotu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający 
informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie 
było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju 
opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę 
odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji, 
 
d) sprawozdanie to musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207). 
W przypadku ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej: rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 
2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. nr 44, poz. 428). 

 
8. Druk oferty i sprawozdania  (rozliczenia z dotacji) dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rumi (www.rumia.eu). 
 
9. Dodatkowych informacji  na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji 
udziela Referat Kultury i Sportu  tel. 058 679-65-46, 058 6 79-65-76. 
 



 


