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Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 

 
W ostatni czwartek listopada odbyła si ę 
XLI sesja rady miejskiej Rumi. Radni zaj ęli 
się zasadami współpracy Gminy Rumia z 
organizacjami pozarz ądowymi oraz 
podejmowali uchwały dotycz ące bie Ŝących 
spraw miasta. 
 

Sesja rozpoczęła się od sympatycznej 
uroczystości. Władze miasta wręczyły rodzinie 
zmarłej niedawno Pani Lidii Lipińskiej medal 
„Za zasługi dla Miasta Rumi”. O przyznaniu 
tego  zaszczytnego wyróŜnienia Rada Miejska 
Rumi podjęła uchwałę podczas 
październikowej sesji. 

 
Potem radni zajęli się zasadami 

współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi. Jak wyglądała ona podczas 
ostatniego roku dowiedzieli się z prezentacji 
multimedialnej przygotowanej przez 
Krzysztofa Selke, Zastępcę Burmistrza Miasta 
Rumi ds. społecznych. Po zakończeniu 
prezentacji i dyskusji, radni podjęli uchwałę w 
sprawie przyjęcia „Programu Współpracy 
Gminy Miasta Rumi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2009”. 

 
Po omówieniu spraw dotyczących 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
przegłosowano wniosek o zdjęciu z porządku 
obrad sesji dwóch projektów uchwał: w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi dla obszaru inwestycji „Centrum 
Handlowo-Usługowe” i częściowo obszaru 
Białej Rzeki oraz w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi obejmujących obszar połoŜony 
pomiędzy ulicami: Kosynierów, świrki i 
Wigury, Grunwaldzką, Kapitańską, 
Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim 
Parkiem Krajobrazowym. 

 
W toku dalszych obrad radni zgodzili się 

na sprzedaŜ oraz wydzierŜawienie na 25 lat, 
dwóch nieruchomości naleŜących do Gminy, 
przyjęli uchwałę w sprawie  zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, uchwałę o 
regulaminie wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
przez miasto Rumia oraz zgodzili się na 
udzielenie przez Gminę Rumia dotacji dla 
Szpitala Specjalistycznego im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie (14.300 zł z 
przeznaczeniem na sprzęt medyczny) oraz dla 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. 
Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku (1500 
zł za zakup telewizora i magnetowidu do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych).  

 
Po wprowadzeniu poprawek, 

zgłoszonych przez radnego Jarosława 
Muszyńskiego, radni podjęli takŜe uchwałę w 
sprawie przyjęcia  „Programu Rozwoju Sportu 
i Rekreacji w Rumi w latach 2005 – 2012”, 
który uniemoŜliwia  rozpoczęcie budowy boisk 
na SALOS-ie w 2009 r., a takŜe uchwałę 
dotyczącą wprowadzenia zmian w budŜecie 
miasta Rumi na rok 2008.   

 
  

 
 
 

Wszystkim mieszkańcom Rumi 
z okazji zbliŜających się  

Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku 
w te najpiękniejsze dni w roku  

Ŝyczymy 
spokoju, miłości, Ŝyczliwości, 

spędzenia czasu w gronie najbliŜszych i najdroŜszych sercu ludzi 
oraz 

spełnienia najpiękniejszych marzeń i Ŝyciowych planów, 
zarówno rodzinnych, jak i zawodowych 

w 

Nowym 2009 Roku 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi        Burmistrz Miasta Rumi 
            Witold Reclaf      ElŜbieta Rogala-Kończak 
 
 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 
 
Wzorem lat ubiegłych, tak Ŝe w tym roku, w Rumi odb ędzie si ę Wigilia dla Samotnych. 
Świąteczna kolacja odb ędzie si ę w niedziel ę, 21 grudnia br., o godz. 15, w restauracji „Tequil a” 
w Janowie. 
 
Jak co roku organizatorami wieczoru są: Stowarzyszenie „PomóŜ sąsiadowi” oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rumi. Do czwartku, 11 grudnia br., podopieczni rumskiego MOPS powinni 
zgłosić się do ośrodka, aby otrzymać zaproszenie. Na kolacje będzie moŜna wejść wyłącznie na 
podstawie zaproszenia z MOPS.  
 
Tegoroczna Wigilia zorganizowana zostanie dla 140 – 150 osób samotnych, starszych, 
niepełnosprawnych. Osoby starsze i niepełnosprawne, jeŜeli 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. Gośćmi Wigilii będą 
rumskie chóry oraz obecny na niej od wielu lat Pan Henryk Merchel, umilający wigilijnym biesiadnikom 
czas swoją grą na organach.  
 

UMORZENIA OPŁAT ZA U śYTKOWANIE WIECZYSTE 
 
Burmistrz Miasta Rumi informuje, Ŝe zgodnie z uchwałą Nr LII/563/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 
sierpnia 2006r., na wniosek u Ŝytkownika wieczystego , Burmistrz Miasta moŜe odroczy ć termin 
zapłaty całości lub części opłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste lub rozłoŜyć ją na raty.  
 
W wyjątkowych przypadkach , gdy wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej , 
Burmistrz Miasta moŜe umorzy ć w cało ści lub w cz ęści  tą opłatę.  
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniosku doł ączyć dokumenty potwierdzające jego sytuację 
materialną oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 
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URZĄD MIASTA RUMI 
W OKRESIE 

PRZEDŚWIĄTECZNYM 
  

Burmistrz Miasta Rumi informuje: 
 
• W Wigilię (środa) 24 grudnia 2008r.  

Urząd Miasta Rumi będzie czynny w 
godzinach od 7.30 – 14.00. 

 
• W dniu 23 grudnia 2008r.  (wtorek) 

Urząd Miasta Rumi będzie czynny w 
godzinach od 9.00-17.00. 

 
• Wyjątkowo we wtorek 23 grudnia 2008r . 

Burmistrz Miasta Rumi przyjmowa ć 
będzie interesantów  w godz. od 13.00 – 
17.00. 
 

DLA BEZROBOTNYCH 
 

Klub Pracy działający przy Urzędzie 
Miasta Rumi informuje, Ŝe zasiłki dla 
bezrobotnych z terenu Rumi , będą 
wypłacane: 9 grudnia (nazwiska zaczynające 
się na A – K)  i 10 grudnia  (nazwiska L – Z) 
2008 roku w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym w Redzie.  

Natomiast, termin składania 
oświadcze ń w Powiatowym Urz ędzie Pracy 
w Wejherowie  przez osoby bezrobotne 
posiadające prawo do zasiłku został 
wyznaczony na: 15 grudnia (nazwiska 
zaczynające się na A – K), 16 grudnia  (L - 
P), 17 grudnia (nazwiska R - Z). 
 

PRACA W URZĘDZIE 
 

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza  
nabór na stanowisko : 

 
- Inspektora w Wydziale Urbanistyki 
i  Architektury  Urzędu Miasta Rumi 
w pełnym wymiarze czasu pracy . 

 
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl/”. 
 

  

 

FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH 
 
Zarząd  Województwa Pomorskiego wyłonił zwycięzców konkursu w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Dziesięć 
instytucji z terenu  woj. pomorskiego będzie realizowało projekty, których celem jest umoŜliwienie 
załoŜenia firmy osobom niezatrudnionym, poprzez eliminację przeszkód merytorycznych i finansowych. 
W grupie laureatów znalazła się Fundacja Gospodarcza z Gdyni oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 
z Gdańska 
 
Beneficjentami projektów Fundacji Gospodarczej i Ag encji Rozwoju Pomorza  b ędą osoby 
fizyczne zamierzaj ące rozpocz ąć prowadzenie działalno ści gospodarczej (z wył ączeniem osób, 
które posiadały zarejestrowan ą działalno ść gosp. w okresie jednego roku przed przyst ąpieniem 
do projektu), zameldowane na terenie woj. pomorskie go: w powiecie M. Gdynia, M. Gda ńsk i M. 
Sopot, w powiecie gda ńskim, puckim, wejherowskim lub kartuskim nale Ŝące do jednej z grup: 
- kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowaniem dzieci,  
- osoby niepełnosprawne, 
- osoby w wieku 50-64 lata, 
- osoby młode w wieku powyŜej 20 roku Ŝycia (preferowane osoby w wieku 20 – 25 lat) 
- osoby z terenów wiejskich (z wymienionych powiatów). 
 
Działania projektu kierowane do uczestników: 
 
1. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe: 
- szkolenia biznesowe, 
- warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych, 
- szkolenia dodatkowe w zaleŜności od IPD, 
- indywidualne doradztwo biznesowe. 
2. Jednorazowa dotacja inwestycyjna  w wysokości do 40 tys. złotych . 
3. Specjalistyczne wsparcie doradczo-szkoleniowe: 
- spotkania informacyjne dot. przygotowania wniosku o dotację i wsparcie pomostowe, rozliczania 
dotacji, prowadzenia firmy, 
- indywidualne doradztwo biznesowe. 
4. Podstawowe  wsparcie pomostowe  w kwocie 800 złotych  przez okres do 6 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej na wniosek uczestnika. 
5. Przedłu Ŝone wsparcie pomostowe  w kwocie 800 złotych  przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej na wniosek uczestnika 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projektach powinny skontaktować się z Fundacją Gospodarczą w 
Gdyni ul. Olimpijska 2, tel.(58) 622-20-52, 622-60-17, 622-95-43) i Agencją Rozwoju Pomorza w 
Gdańsku (ul. Piwna 36/39, tel. 058 32 33 100) 
 

Więcej informacji: 
Klub Pracy przy Urz ędzie Miasta Rumi, tel. (058) 679-65-01 

 
 

ZŁOTE GODY RUMIAN 
 
W ostatnich tygodniach trzy pary Rumian obchodziły 50-lecia Po Ŝycia Mał Ŝeńskiego .  
W gronie Jubilatów znaleźli się: Państwo Danuta i Aleksy Jaroni oraz Pa ństwo Danuta Paweł 
Kustuszowie. Natomiast, 60-lecie Po Ŝycia Mał Ŝeńskiego obchodzili: Państwo Marianna i Bernard 
Myszewscy. 
Z okazji Jubileuszy zgodnie z tradycją, szacowni Rumianie, otrzymali Medale za Długoletnie PoŜycie 
MałŜeńskie przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku 50-lecia), a od 
Burmistrza Miasta Rumi listy gratulacyjne, kwiaty i prezenty.  
NiezaleŜnie od liczby wspólnie spędzonych lat, wszystkie pary są zgodne w jednym: aby je razem 
przeŜyć potrzebne są: szacunek, wyrozumiałość, kompromis oraz Ŝyczliwość  
i uśmiech.  
Naszym Jubilatom Ŝyczymy jeszcze długich lat Ŝycia, duŜo zdrowia i wszelkiej pomyślności.  
 

KONTROLA CHIPÓW PRZEZ STRA ś MIEJSKĄ 
 
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypomina, Ŝe 
zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Rumia, właściciele czworonogów 
zobowiązani są do oznakowania swoich pupili identyfikatorami elekt ronicznymi  (czipami). 
 
Oznakowanie  psów kontroluj ą funkcjonariusze Stra Ŝy Miejskiej  w Rumi za pomoc ą czytników  do 
identyfikacji czipów. W przypadku braku identyfikatorów, straŜnicy nakładają na właścicieli psów mandaty w 
wysokości od 50 zł wzwy Ŝ, a w przypadku dalszego uchylania się od tego obowiązku - kierują wnioski do 
sądu grodzkiego .  
Bezpłatne znakowanie psów przeprowadzają wszystkie gabinety weterynaryjne na terenie Rumi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        PROFIS    
 SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH w Rumi 

BIURO TŁUMACZEŃ – tłumaczenia przysięgłe 
ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, 

WŁOSKI, ROSYJSKI 
Kursy językowe dla dzieci od lat 3 i dorosłych, szkolenia dla firm 
KURSY PRZYGOTOWAWCZE – roczne i dwuletnie 

• egzamin gimnazjalny 
• MATURA  podstawowa i rozszerzona 

j. polski/matematyka/fizyka/historia/WOS/biologia/geografia/chemia 
zajęcia: Gimnazjum nr 1 w Rumi/obok basenu 

informacje i zapisy: 
Tel. 600 341 875    608 573 620 / profis@op.pl 

 

MAGIEL GORĄCY 
 

Rumia 
Ul. Gdańska 38 

 
Tel (058) 671-68-76 

 
Czynny: 

Pon. – pt. w godz. 11 – 19 
Sob. w godz. 10 - 14  

 



NIE PODRZUCAJ ŚMIECI INNYM 
 
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochr ony Środowiska Urz ędu Miasta Rumi  
przypomina,  iŜ zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Rumia, właściciel nieruchomo ści  (rozumie się przez to takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające nieruchomością) jest obowi ązany do wyposa Ŝenia 
nieruchomo ści w urz ądzenia słu Ŝące do zbierania odpadów komunalnych , o odpowiedniej 
pojemności, uzaleŜnionej od ilości osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. Jednocześnie 
jest zobowiązany do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada 
zezwolenie w tym zakresie oraz przechowywania dokumentów potwierdzających korzystanie z usług 
przedsiębiorstw wywozowych przez okres 1 roku i okazywania ich na Ŝądanie pracowników Urzędu 
Miasta lub funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej.  
 
KaŜdy winien płacić za wytworzone przez siebie odpady. Podrzucając je do koszy ulicznych czy na 
cudzy teren, naraŜamy innych na ponoszenie kosztów ich uprzątania. 
 
Wysypywanie śmieci na tereny gminne równieŜ powoduje, iŜ koszty sprzątania ponoszą pozostali 
mieszkańcy, albowiem pokrywane są one z budŜetu gminy – a więc z płaconych przez mieszkańców 
podatków. Nie bądźmy więc obojętni – zwracajmy uwagę, gdy sąsiad pozbywa się śmieci podrzucając 
je innym lub do koszy publicznych. 
 

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO 
 
Agencja Rynku Rolnego  informuje, Ŝe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składnia wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu 
zuŜytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i 
sposobu wypłaty przyznanych kwot (Dz.U. nr 214, poz 1581), wyznaczono kolejny termin składania 
wniosków. 
Rozpocznie si ę 1 grudnia 2008 r.  i potrwa do 15 lutego 2009 r.  W terminie tym będzie moŜna 
ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zuŜytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany zbóŜ ozimych (wysianych od 1 lipca do 30 listopada 2008  r.).  
Z uwagi na przepisy reguluj ące terminy składania wniosków, ARR prosi o nie skła danie 
wniosków przed wyznaczonym terminem, tj. przed 1 gr udnia 2008 r.  
Szczegółowe informacje nt. działań prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego moŜna znaleźć na 
stronie internetowej www.arr.gov.pl 
Informacji udziela równieŜ Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR pod numerem (022) 661-72-72  
TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom moŜna równieŜ zadawać 
pytania drogą elektroniczną, korespondencję naleŜy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl. 
 

WYWIESZENIE WYKAZU 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 657/263/2008 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 21 listopada 2008r. informuję, iŜ w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul.Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został  wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 21 połoŜony w Rumi przy ul. 
Dąbrowskiego 8B, stanowiący własność Gminy Rumia,  przeznaczony do sprzedaŜy w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.    
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPIECZNE MIASTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPIECZNE MIASTO 
 
 
 
 
 
 

Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego -112 

Policja -997 

StraŜ PoŜarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno-Kan. -994 

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

StraŜ PoŜarna - 0-58 671-01-98 

StraŜ 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 Społecz. - 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 

Powiat. Centr. Pomocy Rodzinie - 0-58 672-40-63 

Komendant Pow. PSP - 0-58 672-22-22 

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

Prokuratura Rejonowa - 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 

NZOZ ul. Derdowskiego 24 - 0-58 671-15-11 

NZOZ ul. Katowicka 16 - 0-58 671-26-66 

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A - 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 - 0-58 671-72-10 

Koordynator Rat. Działań Med. - 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid - 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalist. Wejherowo - 0-58 572-72-00 

REKLAMA RTV 
SERVICE 
Naprawy, piloty, 
Sklep elektroniczny 
Rumia, ul. 
Tysiąclecia 6 
www.rtv-
service.invito.pl 



KALENDARZ IMPREZ  W RUMI   
GRUDZIEŃ 2008 

 
01-31  „Galeria u Bibliotekarek” wystawa malarstwa olejnego - 
Emilia Lucyna Sobieraj, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, 
org. MBP 
 
06 (sobota) godz. 10.00-14.00; Mikołajkowy Turniej NBA Rumi   kat.: 
Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Open, Dziewcząt; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MOSiR 
godz. 18.00; Koncert muzyki reggae „Morze reggae”  – przypływ z 
trójmiasta; zagrają zespoły: Majestic, Lars, Yambolaya, Paragraf. Koncert 
połączony z wystawą fotograficzną pt. „Morze” autorstwa członków 
Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego; Dom Kultury SM Janowo ul. 
Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
godz. 18.00; EC WYBRZEśE TPS RUMIA - AZS AWF POZNAŃ, mecz 
piłki siatkowej - I liga kobiet ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. TPS Rumia 
godz. 20.00; Rumska Liga Halowa   III kolejka  (3 mecze); Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MKS ORKAN 
Rumia 
 
07 (niedziela) godz. 8.00-16.00; Halowy Turniej Piłki No Ŝnej rocznik 
1995; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MKS 
ORKAN Rumia 
godz. 11.00; Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora MDK ; Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
godz. 17.00; Janowski Wieczór Teatralny – spektakl „Małe zbrodni e 
małŜeńskie”  w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego w Elblągu, 
Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
godz. 17.00; EC WYBRZEśE TPS RUMIA - MOSiR REMAGUM 
MYSŁOWICE mecz piłki siatkowej - Puchar Polski Kobi et;  Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. TPS Rumia 
godz. 17.00; UKS I LO Viking Rumia – GKKS Wybrze Ŝe Gdańsk mecz 
piłki koszykowej  o wejście do II ligi, Hala Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4, org. UKS I LO Viking 
godz. 19.00-21.00; Rumska Liga Halowa  III kolejka (3 mecze) Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MKS ORKAN 
Rumia 
 
08 (poniedziałek) godz. 12.30-15.00; Mikołajkowe Spotkanie z 
Przedszkolakami ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 
49; org. MOSiR Rumia 
 
11 (czwartek) godz. 18.00; Wernisa Ŝ  Wystawy Plastycznej Gra Ŝyny 
Sybirskiej – Wilk pt. Z Aniołem w tle” ; Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK 
 
12 (piątek) godz. 10.00-14.00; Miejskie Igrzyska Młodzie Ŝy Szkół 
Podstawowych i Miejska Gimnazjada w Halowej Lekkiej  Atletyce ; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. Szkolne Zespoły 
Sportowe w Rumi, MOSiR 
 
13 (sobota) godz. 8.00-15.30; Halowy Turniej Piłki No Ŝnej Słu Ŝb 
Mundurowych ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; 
org. KP Rumia 
godz. 16.00-22.00; „Grand Prix Rumi 2008/2009 w Piłce Siatkowej”  - I 
edycja – finały; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; 
org. MOSiR Rumia 
 
14 (niedziela) godz. 8.00-15.00; XXV Otwarte Mistrzostwa Rumi w 
Tenisie Stołowym , zapisy: juniorzy, seniorzy 8.30-9.30 pierwsze gry: 
9.45; Szk. Podst, Szk. Gim, dziewczęta: 9.30-10.30 pierwsze gry: 10.45; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MOSiR 
Rumia 
godz. 15.30; Rodzinne Spotkania Teatralne – spektakl „Opowie ść 
wigilijna ” wystawi teatr „Qfer” z Gdańska; Dom Kultury SM Janowo ul. 
Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
godz. 16.00-21.00; Rumska Liga Halowa  - IV kolejka Rumia; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MKS ORKAN 
godz. 17.00; UKS I LO Viking Rumia – GKKS Korsarz Gda ńsk mecz 
piłki koszykowej  o wejście do II ligi, Hala Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4, org. UKS I LO Viking 
 
15 (poniedziałek) godz. 9.00-13.00; TALENTIADA  Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MOSiR Rumia 
 
19 (piątek) godz. 11.00; Miejski Przegl ąd Zespołów Kol ędniczych ; 
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
20 (sobota) godz. 10.00-14.00; Mikołajkowy Turniej NBA Rumi  
kat.:Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Open, Dziewcząt; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org.  MOSiR Rumia 
godz. 15.00; TPS RUMIA mecz piłki siatkowej - kadetki ; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. TPS Rumia 
godz. 17.00-21.00; Rumska Liga Halowa  - V kolejka; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MKS ORKAN Rumia 

godz. 17.00; Koncert Kol ęd w wykonaniu Chóru Kaszubskiego 
„Rumianie” ; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
 
21 (niedziela) godz. 13.00-15.00; KS ŁĄCZPOL GDYNIA - KS CARLOS 
ASTOR JELENIA GÓRA mecz piłki r ęcznej - ekstraklasa kobiet ; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. KS ŁĄCZPOL 
Gdynia 
godz. 16.00-18.00; TPS RUMIA - CZARNI SŁUPSK mecz piłki siatkowej 
– juniorki ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. 
TPS Rumia 
godz. 18.00-20.00; TPS RUMIA - OLIMPIJCZYK GDA ŃSK mecz piłki 
siatkowej - juniorki (III liga) ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. TPS Rumia 
 
28 (niedziela) godz. 9.00-15.00; Halowy Turniej Piłki No Ŝnej Szkółek 
Piłkarskich ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. 
MKS ORKAN Rumia 
godz. 16.00; Koncert kol ęd i pastorałek  „Cicha Noc”  w opracowaniu 
Macieja Małeckiego w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego 
Schola Cantorum Gedanensis i Polskiej Filharmonii K ameralnej 
w Sopocie pod dyrekcj ą Jana Łukaszewskiego ; Kościół Św. Józefa i 
Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1, org. UM Rumia 
godz. 16.00-21.00; Rumska Liga Halowa  - VI kolejka; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. MKS ORKAN Rumia 
 
31.12-01.01(środa/czwartek)godz. 23.00-02.00; POśEGNANIE STAREGO 
2008 - ROKU - POWITANIE NOWEGO 2009 – ROKU; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. MOSiR Rumia 
 

Organizatorzy  
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37   
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37 
MBP ul. Pomorska 11, tel. 058 671-83-04      
DK SM Janowo ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93 
 
Szczegółowe informacje mo Ŝna uzyska ć bezpośrednio   
u organizatorów. Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo zmian  
w kalendarzu. 
  

ŚWIĘTOJAŃSKIE KOLĘDOWANIE W RUMI 
 
Parafia św. Jana z Kęt i Chór  Świętojański zapraszają w dniach od 1  do 6 
stycznia-2009  r.  do kościoła  św. Jana z Kęt w Rumi Janowie, na  VI 
Festiwal Kol ęd pt.: „ Świętojańskie Kol ędowanie” . Występujące zespoły 
zapewniają oprawę mszy św. o godz. 18, a po mszy ok. godz. 18.45, 
poszczególne zespołu występować będą z koncertem.   
 
1 stycznia 2009  po mszy św. o godz. 18.00 – Koncert inauguracyjny   
Wystąpią zespoły: 
-   zespół „KIWI ”   
- chór dziecięcy im. Kwiatkowskiego –  pod dyrekcją Wojciecha 
Grudnowskiego. 
 
2 stycznia 2009 r. – Chór „Discantus” z Gowidlina, pod dyrekcją 
Sławomira Bronka. 
 
3 stycznia 2009 r. -  godz. 18, Ognisko Muzyczne „Presto” pod dyrekcją 
Lucyny Gawińskiej. 
 
4 stycznia 2009 r.  
- o godz. 10.00 – „Stromski Band” – gwiazda zaproszona przez DK 
Janowo, 
 -  po mszy wieczornej ok. godz. 18.45 – chór „Morzanie”, pod dyrekcją 
Przemysława Stanisławskiego. 
 
5 styczenia 2009 r. -  Chór „Miriam” z Gdyni Cisowej, pod dyrekcją   
Gabrieli Grygiel  
 
6 stycznia 2009 r. – Gwiazda Festiwalu – Chór Politechniki Gdańskiej, 
pod dyrekcją Mariusza Mroza – prezesa PZChiO w Gdańsku. 
 

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI ODDAWANIA KRWI 
 
Jak co roku od sześciu  lat w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy - ElŜbieta Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta Rumi - zaprasza na 
Akcj ę Honorowego Oddawania Krwi . Kolejna Orkiestra odbędzie się za 
miesiąc 11 stycznia 2009 roku . Będzie to juŜ XVII Finał WOŚP.  
TakŜe tym razem, Burmistrz Miasta Rumi liczy na pomoc sponsorów . 
Bowiem zgodnie ze zwyczajem, kaŜdy uczestnik akcji oddający krew, 
otrzymuje upominek. Prezenty nie powstaną jednak bez wsparcia 
Ŝyczliwych ludzi i firm, którzy doceniają bezcenny „dar Ŝycia”,  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. 
 



OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI 
 

o wyło Ŝeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

dla układu komunikacyjnego ulicy D ębogórskiej.  
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ) , 

Zawiadamiam 
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 08.12.2008r. do 02.01.2009r . w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi, pok. 226 w godzinach 7.30-15.30. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego  
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.12.2008r. w godz. 16.00-17.00 w Sali 
Posiedzeń tutejszego urzędu. 
Zgodnie z art. 18 ust.1 wyŜej cytowanej ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu moŜe wnieść uwagi. 
Uwagi  naleŜy składa ć na pi śmie  do Burmistrza Miasta Rumi z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
16.01.2009r. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI 
 

o wyło Ŝeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru poło Ŝonego w Rumi, w rejonie ulic Polna, Sobieskiego.  
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ) , 

Zawiadamiam 
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 08.12.2008r. do 02.01.2009r.  w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi, pok. 226 w godzinach 7.30-15.30. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego  
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.12.2008r. w godz. 16.00-17.00 w Sali 
Posiedzeń tutejszego urzędu. 
Zgodnie z art. 18 ust.1 wyŜej cytowanej ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu moŜe wnieść uwagi. 
Uwagi  naleŜy składa ć na pi śmie  do Burmistrza Miasta Rumi z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
16.01.2009r. 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, 

DOSTAWY I USŁUGI 
 
Burmistrz Miasta Rumi informuje, Ŝe w miesi ącu grudniu  zostało 
zaplanowane ogłoszenie otwarcia post ępowań publicznych na 
następujące zadania:  
 

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierskiej – I etap.  
2. Budowa ul. Hutniczej. 
3. Dowóz osób niepełnosprawnych do szkół w roku 2009. 
4. Wykonywanie prac interwencyjnych przy zieleni miejskiej (wycinki, 

cięcia sanitarne, redukcje korony) w roku 2009. 
5. Czyszczenie i bieŜące utrzymanie kanalizacji deszczowej w Rumi 

w roku 2009. 
6. Wykonywanie remontów studni kanalizacji deszczowej w roku 

2009 w Rumi. 
Pełne ogłoszenia dotyczące tych postępowań zostaną opublikowane w 
momencie ich wszczęcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na 
stronie internetowej: www.rumia.eu w   BIP . Szczegółowych informacji udziela 
Referat Zamówień Publicznych – tel. 058-679-65-74. 

OGŁOSZENIA O WYNIKACH  
POSTĘPOWAŃ W M-CU LISTOPADZIE 2008 

 
Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach postępowań publicznych 
rozstrzygniętych w m-cu Listopadzie  2008: 
 
1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
udzielenie i obsług ę długoterminowego kredytu bankowego w     
wysoko ści 12.000.000 PLN na sfinansowanie planowanego defi cytu 
Bud Ŝetu Miasta  w roku  2008. W post ępowaniu zło Ŝono 4 oferty z czego 0 
ofert zostało odrzuconych. 

 
WYBRANY WYKONAWCA 

Oferta nr 2 
1) nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Gdyni;          
2) siedziba i adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 33; 
3) zaproponowana cena: 4.027.103,67 zł; 
4) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2016 r.; 
5) liczba otrzymanych punktów: 300,00. 
Wybrana oferta była waŜną i najtańszą ofertą złoŜoną w postępowaniu. 
Kryteriami wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

POZOSTAŁE ZŁOśONE OFERTY 
Oferta nr 1 
1) nazwa: NORDEA BANK POLSKA S.A.;          

2) siedziba i adres: 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 2; 
3) zaproponowana cena: 4.703.667,95 zł; 
4) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2016 r.; 
5) liczba otrzymanych punktów: 256,86. 
Oferta nr 3 
1) nazwa: Bank Rumia Spółdzielczy, 84-230 Rumia, ul. Morska 21, 
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., 61-725 Poznań, ul. MielŜyńskiego 22 
2) siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Morska 21; 
3) zaproponowana cen brutto: 4.183.969,32 zł; 
4) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2016 r.; 
5) liczba otrzymanych punktów: 288,75. 
Oferta nr 4 
1) nazwa: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Gdańsku;          
2) siedziba i adres: 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30; 
3) zaproponowana cena: 4.059.186,30 zł; 
4) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2016 r.; 
5) liczba otrzymanych punktów: 297,63. 
 
2. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na na 
dostaw ę, instalacj ę, konfiguracj ę, szkolenie  administratorów i 
uŜytkowników, wdro Ŝenie i serwis systemu informatycznego 
wspomagaj ącego prac ę wydziałów Urz ędu Miasta w zakresie obsługi: 
finansowo-bud Ŝetowej, dochodów Miasta i dodatków mieszkaniowych 
ZłoŜonych ofert – 1, z czego odrzucono : 0. 
           

WYBRANY WYKONAWCA  
Oferta nr 1 
1) nazwa: Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o.; 
2) siedziba i adres: 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11. 
3) zaproponowana cena brutto: 348.188,00 zł; 
4) termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.01.2010 r.: 
5) liczba otrzymanych punktów: 400,00. 
Wybrana oferta była jedyną złoŜoną i waŜną ofertą w postępowaniu. Kryteriami 
wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
budow ę ulicy Tkackiej w Rumi. 

    Liczba ofert otrzymanych – 7 
    Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0 

 
WYBRANY WYKONAWCA : 

Oferta nr 7 
1) Nazwa: BOB-ROLLO sp. z o.o.; 
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8; 
3) Zaproponowana cena brutto: 287.121,86 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 400,00.  
Wybrany wykonawca zaproponował najniŜszą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 
Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował 
najniŜszą cenę.  

 
POZOSTAŁE ZŁOśONE OFERTY 

Oferta nr 1  
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo „Drogowe GDYNIA sp. z o.o.; 
2) Siedziba i adres: 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27; 
3) Zaproponowana cena brutto: 433.750,52 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 264,81.  
Oferta nr 2  
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe „OL-TRANS” Olgierd Hewelt; 
2) Siedziba i adres: 84-1230 Połchowo, Mrzezino, ul. Lipowa 6; 
3) Zaproponowana cena brutto: 366.822,37 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 313,08.  
Oferta nr 3  
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo UŜyteczności Publicznej ABRUKO sp. z o.o.; 
2) Siedziba i adres: 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 79; 
3) Zaproponowana cena brutto: 410.075,84 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 280,08.  
Oferta nr 4  
1) Nazwa: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.; 
2) Siedziba i adres: 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35; 
3) Zaproponowana cena brutto: 455.721,99 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 252,00.  
Oferta nr 5  
1) Nazwa: WASKO Piotr Dawidowski; 
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7; 
3) Zaproponowana cena brutto: 347.937,64 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 330,08.  
Oferta nr 6 
1) Nazwa: FIRMA „G.M.M.” Marzena Gaffka; 
2) Siedziba i adres: 84-106 Leśniewo, Tyłowo-Dąbrowa 28; 
3) Zaproponowana cena brutto: 328.298,01 zł; 
4)  Liczba otrzymanych punktów: 348,00.  
  

OGŁOSZENIE O WYKAZIE 
 
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 657/263/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 21 listopada 2008r. informuję, 
iŜ w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został  wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 21 połoŜony w Rumi 
przy ul. Dąbrowskiego 8B, stanowiący własność Gminy Rumia,  przeznaczony 
do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.    



 



OTWARTE KONKURSY OFERT 
 
Otwarte Konkursu Ofert w zakresie: pomocy społeczne j; ochrony i promocji 
zdrowia; edukacji, o światy i wychowania; kultury; upowszechniania kultur y 
fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki; profilakt yki uzale Ŝnień zostały 
ogłoszone Zarz ądzeniem Burmistrza Miasta Rumi. Szczegółowe informa cje 
dotycz ące poszczególnych konkursów znajduj ących si ę na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Rumi. 

 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY RUMIA  

W 2009 ROKU W ZAKRESIE 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Na podstawie art. 13, w związku z art. 3 ust. 6 i art. 4. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r.o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 
96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728 z późniejszymi 
zmianami ) ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 
2009 roku w zakresie pomocy społecznej. 
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarz ądowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji pu blicznej lub przez nie 
nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o po Ŝytku 
publicznym i o wolontariacie, prowadz ących działalno ść statutow ą w tej 
dziedzinie.  
 
I. ZAKRES ZADAŃ 
 
A Organizacja  pomocy rzeczowej i niematerialnej dla rodzin i osób lub znajdujących 
się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wspierania rodzin wielodzietnych, samotnych 
matek i ojców oraz działalność popularyzująca ideę wolontariatu.  
 
Wysokość dotacji - do 80% całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008 –  16.000  zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 –  20.000  zł 
 
1) Cel zadania: wspieranie inicjatyw z zakresu pomocy społecznej w celu poprawy 
sytuacji materialnej i wzmocnienia rodzin, stworzenie warunków sprzyjających 
społecznej integracji ze środowiskiem osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej. 
 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 
 
a) organizacja pomocy rzeczowej i niematerialnej dla  rodzin i osób ubogich, 
znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych, 
samotnych matek i ojców,  
 
b) działalność popularyzująca ideę wolontariatu. 
 
3) Beneficjenci zadania: mieszkańcy Gminy Rumia, osoby i rodziny znajdujące się w 
trudnej sytuacji oraz osoby starsze i osamotnione. 
 
4) Koszty pokrywane z dotacji:   
 
a) transport odzieŜy i sprzętu,  
b) wynajem pomieszczeń, obiektów, 
c) zakup nagród i słodyczy, 
d) materiały i artykuły niezbędne do realizacji zadania, 
e) nagłośnienie i obsługa techniczna programu. 
 
5) Stawki przyjęte przez Gminę do kalkulacji kosztów projektu: 
 
a)środki zewnętrzne: 
-  płace prelegentów i wykładowców                do  35 zł brutto za godzinę 
-  wynajem sal i pomieszczeń                          do 35 zł brutto za godzinę  
b) wkład pracy własnej w realizację projektu 
-  wkład pracy własnej i  wolontariusza            do 35 zł brutto za godzinę 
-  uŜytkowanie własnych pomieszczeń             do 35 zł brutto za godzinę 
-  darowizny, upominki                                      wg protokołu przekazania. 
 
B Prowadzenie domu dziennego pobytu  
 
Wysokość dotacji - do 80% całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008 –    90.000 zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 –  100.000  zł 
 
1) Cele zadania: stymulacja człowieka do osobistego radzenia sobie z przykrymi 

aspektami własnej egzystencji, kształtowanie umiejętności aktywnego 
spędzania wolnego czasu       w ramach rehabilitacji społecznej oraz nabywanie 
odwagi w pokonywaniu barier. 

 
2) Przedsięwzięcia wymagane w ramach realizacji zadania: 

a) rehabilitacja osób starszych (w szczególności: pielęgnacja, usługi 
opiekuńcze, pomoc rzeczowa), 

b) terapia osób starszych (w szczególności pomoc w zakresie poradnictwa i 
informacji oraz w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskaniu świadczeń 
socjalnych,  itp.) 

 
3) Beneficjenci zadania: mieszkańcy Gminy Rumia, osoby i rodziny znajdujące się  

 w trudnej sytuacji oraz osoby starsze i osamotnione. 
 
4) Koszty, które mogą być pokrywane z dotacji: 

 
a) transport,  
b) wyjazdy, bilety wstępu, 
c) koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem domu dziennego pobytu  
d) zakup nagród i słodyczy, 
e) obsługa techniczna programu, 

f) materiały i artykuły niezbędne do realizacji zadania. 
 

5) Stawki przyjęte przez Gminę do kalkulacji kosztów projektu: 
a)środki zewnętrzne: 

 - płace instruktorów i terapeutów                    do  35 zł brutto za godzinę 
 - wynajem sal i pomieszczeń                          do 35 zł brutto za godzinę  
 b) wkład pracy własnej w realizację projektu 
- wkład pracy własnej i  wolontariusza               do 35 zł brutto za godzinę 
- uŜytkowanie własnych pomieszczeń                do 35 zł brutto za godzinę 
- darowizny, upominki                                        wg protokołu przekazania 
 

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO KONKURU OFERT NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY RUMIA  

W 2009 ROKU W ZAKRESIE 
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA  

 
Konkursy adresowane s ą do organizacji pozarz ądowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji pu blicznej  lub przez nie 
nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalno ści  po Ŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 
2003r. Nr 96, poz. 873 z pó źniejszymi zmianami) prowadz ących działalno ść 
statutow ą w tej dziedzinie. 

 
I. ZAKRES ZADAŃ 

 
Programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej skierowane do wszystkich grup 
wiekowych. 
 
Wysokość dotacji - do 80 % całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na  realizację zadania  w 2008r. –   46.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na  realizację zadania  w 2009r. –   50.000 zł 
 
1. Cele zadania -    kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, promocja 
zdrowego stylu Ŝycia, integracja środowisk osób starszych i niepełnosprawnych. 
 
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 
a) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna oraz samopomocowa organizowana dla 
osób niepełnosprawnych oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i ich 
rodzin, 
b) działalność profilaktyczna i edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, 
promocja zdrowego stylu Ŝycia,   
c) działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy, 
d) działalność w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa.  
     
3. Beneficjenci zadania -  mieszkańcy Gminy Rumia  
 
4. Koszty, które mogą być pokryte z dotacji: 
 
a) koszty wynajmu sal i pomieszczeń,  
b) zakup materiałów do prowadzenia działalności (w tym materiały informacyjne), 
c) usługi poligraficzne,  
d) nagrody, upominki, 
e) wynagrodzenie instruktorów, wykładowców,  prelegentów, terapeutów i 

rehabilitantów 
f) koszty szkoleń i prelekcji, 
g) transport, koszty przejazdów uczestników zajęć, 
h) koszty  obsługi Honorowego Dawstwa Krwi. 
 
5) Stawki przyjęte przez gminę do kalkulacji projektu: 
a) środki zewnętrzne: 
-  płace instruktorów, wykładowców i prelegentów               do 35 zł  brutto za godzinę  
-  płace terapeutów i rehabilitantów                                      do 35 zł  brutto za godzinę 
-  wynajem sal i pomieszczeń                                               do  35 zł brutto za godzinę  
b) wkład pracy własnej w realizację projektu 
-  wkład pracy wolontariusza                                                do  35 zł brutto za godzinę 
-  uŜytkowanie własnych pomieszczeń                                 do  35 zł brutto za godzinę  
-  darowizny, upominki                                                           wg protokołu przekazania 
 
 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO  KONKURSU OFERT  NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY RUMIA 

W 2009 ROKU  W ZAKRESIE 
EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA  

 
Konkursy adresowane s ą do organizacji pozarz ądowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji pu blicznej lub przez nie 
nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2003r. Nr 96, poz. 873 z pó źniejszymi  zmianami) prowadz ących działalno ść 
statutow ą w tej dziedzinie. 

 
II. ZAKRES ZADAŃ 

 
A. Organizacja róŜnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy w 
czasie ferii „Zima 2009”.   

Wysokość dotacji - do 80% całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008–   10.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 –  11.000 zł 
1) Cele zadania: 
 
a) zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki 
wychowawczej dzieciom i młodzieŜy w czasie ferii zimowych, 
b) zwiększenie oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy pozostającej w mieście w 
czasie ferii zimowych,  
c) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieŜy. 
 



2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania - organizacja wypoczynku w 
miejscu zamieszkania: 
 
a) półkolonie z wyŜywieniem lub bez wyŜywienia (stałe grupy dzieci uczęszczających 
na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy), 
b) „otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieŜy 
realizowanych pod opieką wychowawcy), 
c) imprezy sportowo – rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym (turnieje: piłki 
noŜnej, unihokeja, róŜne gry zespołowe, itp.) realizowane pod opieką 
wykwalifikowanej kadry. 

3) Beneficjenci zadania: dzieci i młodzieŜ szkolna z terenu Gminy Rumia. 

4) Koszty, które mogą zostać pokryte z dotacji: 
a) transport,  
b) zakup nagród dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, 
c) wykonanie plakietek okolicznościowych,  
d) zakup drobnego sprzętu sportowo – rekreacyjnego do realizacji imprez, 
e) opłata za wstępy do zwiedzanych obiektów, 
f) opłata za bilety do kina, teatru 
g) ubezpieczenie uczestników, 
h) opłata za wynajem sal i wstęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych. 
 
5. Stawki przyjęte przez Gminę do kalkulacji  kosztów projektu: 
a) środki zewnętrzne: 
- płace opiekunów i wychowawców  do 35 zł brutto za godzinę 
- wynajem sal sportowych i innych pomieszczeń do 35 zł brutto za godzinę 
b) wkład pracy własnej w realizacje projektu: 
- wkład pracy własnej, wolontariusza  do 35 zł brutto za godzinę  
- uŜytkowanie własnych pomieszczeń  do 35 zł brutto za godzinę 
- darowizny, upominki    wg protokołu przekazania 
 
 
B Organizacja zajęć edukacyjnych dla osób starszych – prowadzenie Uniwersytetu III 
Wieku 
 
Wysokość dotacji do 80 % kosztów przedsięwzięcia. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w 2008r.  - 10.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w 2009r - 15.000 zł 
 
1) Cel zadania: działania na rzecz seniorów, zapewniające wszechstronną edukację, 
zwiększanie sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywizację społeczną osób 
starszych. 
 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 
a) wykłady specjalistów z róŜnych dziedzin, 
b) zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami, 
c) lektoraty języków obcych,  
d) działalność informacyjna i wydawnicza, 
e) zajęcia z zakresu kultury fizycznej. 
 
3) Beneficjenci zadania: - mieszkańcy Rumi: osoby po ukończeniu 55 roku Ŝycia oraz 
będące na emeryturze lub rencie. 
 
4) Koszty, które mogą zostać pokryte z dotacji : 
a) koszty wykładów, szkoleń i prelekcji, w tym wynagrodzenia, 
b) zakup materiałów do prowadzenia działalności, w tym materiały informacyjne, 
c) koszty organizacji spotkań (bez wyŜywienia), 
d) transport, koszty przejazdów, 
e) wynajem sal i pomieszczeń, 
f) usługi poligraficzne. 
 
5)Stawki przyjęte przez Gminę do kalkulacji kosztów zadania: 
1) środki zewnętrzne: 
a) wynagrodzenia prelegentów, wykładowców, itp. do 100 zł brutto za godzinę 
b) wynajem sal i pomieszczeń                                       do 35 zł brutto  za godzinę 
2) wkład pracy własnej w realizację projektu: 
a) wkład pracy wolontariusza                                  do 30 zł brutto za godzinę 
b) uŜytkowanie własnych pomieszczeń                                do 35 zł brutto za godzinę 
c) darowizny, upominki                                                         wg protokołu przekazania  
 
 

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY RUMIA  

W 2009 ROKU  W ZAKRESIE 
KULTURY  

 
Konkursy  adresowane s ą  do organizacji pozarz ądowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji pu blicznej  lub przez nie 
nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalno ści  po Ŝytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 
2003r. Nr 96, poz. 873 z pó źniejszymi zmianami) prowadz ących działalno ść 
statutow ą w tej dziedzinie. 

 
I.  ZAKRES ZADAŃ 
 
Organizacja imprez kulturalnych z uwzględnieniem działań na rzecz aktywizacji dzieci 
i młodzieŜy oraz działania z dziedziny kultury i sztuki,  promujące aktywność i 
toŜsamość społeczności lokalnej związanej z miastem, regionem. 
  
Wysokość dotacji - do 80% całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008 –   37.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009 –   38.000 zł 

1) Cele zadania: propagowanie kultury i sztuki poprzez wspieranie twórczych 
inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieŜy oraz pozostałych mieszkańców Rumi. 

2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

a) prezentacja moŜliwości twórczych dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych 
mieszkańców Rumi, (wystawy, plenery malarskie i fotograficzne), 

b) edukacja muzyczna poprzez organizację koncertów, festiwali,  recitali i innych 
działań na rzecz muzyki. 

c) przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, 

d) popieranie edukacji kulturalnej i artystycznej  poprzez kontynuację  starych oraz 
inicjowanie  nowych programów edukacyjnych, 

e) wspieranie wartościowych przedsięwzięć kulturalnych i muzycznych o 
charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, 

f) inicjatywy wydawnicze, 

g) ochrona dziedzictwa kulturowego.  

h) organizacja przeglądów malarskich, fotograficznych i filmowych skierowanych – 
w rumskim środowisku artystycznym. 

 

3) Beneficjenci zadania:- mieszkańcy  Gminy Rumia, stowarzyszenia, związki i 
organizacje społeczno-kulturalne. 

4) Koszty pokrywane z dotacji: 

a) usługi poligraficzne, 
b) transport, koszty przejazdów i zakwaterowania, 
c) honoraria artystów, 
d) wynagrodzenia wykładowców i prelegentów, 
e) materiały i artykuły niezbędne do realizacji zadania, 
f) nagrody pienięŜne i rzeczowe, upominki, 
g) nagłośnienie i obsługa techniczna zadania, 
h) wynajem sal i pomieszczeń. 
 

5) Stawki przyjęte przez Gminę do kalkulacji kosztów zadania: 

a) środki zewnętrzne: 
- płace prelegentów,  wykładowców, artystów                 do 50 zł brutto za  godzinę 
- wynajem sal i pomieszczeń                                        do 35  zł brutto za godzinę  
b) wkład pracy własnej w realizację projektu 
- wkład pracy wolontariusza                                         do 35 zł brutto za godzinę 
- uŜytkowanie własnych pomieszczeń                              do 35 zł brutto za godzinę 
- darowizny, upominki                        wg protokołu przekazania 

 
OGŁOSZENIE  OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY RUMIA  

W 2009 ROKU  W ZAKRESIE 
KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI 

 
Konkursy  adresowane s ą  do organizacji pozarz ądowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji pu blicznej  lub przez nie 
nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalno ści  po Ŝytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 
2003r. Nr 96, poz. 873 z pó źniejszymi zmianami) prowadz ących działalno ść 
statutow ą w tej dziedzinie. 

I. ZAKRES ZADAŃ 

A Sport kwalifikowany dzieci i młodzieŜy -  systematyczne szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieŜy  połączone z udziałem w rozgrywkach organizowanych przez 
odpowiednie związki sportowe, zgodnie z kalendarzem rozgrywek. 

Wysokość dotacji - do 80 % całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008  -   140.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009  -   140.000 zł 

 
1) Cele zadania: upowszechnianie sportu kwalifikowanego wśród dzieci i młodzieŜy, 
rozwijanie róŜnych dyscyplin sportowych poprzez realizację  stałego systemu 
szkolenia dzieci i młodzieŜy, propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy aktywności 
ruchowej.  

    
2) Przedsięwzięcia wymagane w ramach realizacji  zadania: 

a) prowadzenie stałych zajęć treningowych, 
b) organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego 
organizowanego przez odpowiednie związki sportowe, 
c) organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych, 
d) organizacja i udział w obozach i zgrupowaniach związanych z systematycznym 
szkoleniem dzieci i młodzieŜy w ramach współzawodnictwa sportowego.   

 
3) Beneficjenci zadania: dzieci i młodzieŜ zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych, 
klubach oraz  Uczniowskich Klubach Sportowych z terenu  miasta Rumi. 

 
4) Koszty, które mogą być  pokrywane z dotacji: 

a) płace instruktorów i trenerów, 
b) zakup strojów i sprzętu sportowego, 
c) koszty  przejazdu  zawodników na zawody, obozy i zgrupowania (bilet zbiorowy, 
autokar) 
d) koszty noclegów, ubezpieczenia, itp., 
e) transport sprzętu, 
f) ekwiwalenty i opłaty sędziowskie, 
g) wynajem obiektów sportowych, 
h) opłaty licencyjne i startowe, 
i) opieka medyczna (koszty osobowe, zakup medykamentów). 

B. Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieŜy -  szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieŜy w róŜnych dyscyplinach sportowych, bez udziału w rozgrywkach 
organizowanych przez odpowiednie związki sportowe. 

Wysokość dotacji - do 80 % całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008  -       80.000 zł 



Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009  -       80.000 zł 
 

1) Cele zadania: rozwijanie róŜnych dyscyplin sportowych poprzez realizację  stałego 
systemu szkolenia dzieci i młodzieŜy, propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy 
aktywności ruchowej. 
 
2)  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

a) prowadzenie stałych zajęć treningowych, 
b) organizacja i udział  w zawodach i turniejach sportowych, 
c) organizacja i udział w obozach związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieŜy w 
ramach współzawodnictwa sportowego. 

   
3) Beneficjenci zadania: dzieci i młodzieŜ zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych, 
klubach oraz  Uczniowskich Klubach Sportowych z terenu  miasta Rumi. 

 
4) Koszty, które mogą być  pokrywane z dotacji: 

a) płace instruktorów i trenerów, 
b) zakup strojów i  sprzętu sportowego, 
c) koszty przejazdu  zawodników na zawody, obozy (bilet zbiorowy, autokar), 
d) koszty noclegów, ubezpieczenia, itp., 
e) transport sprzętu, 
f) ekwiwalenty i opłaty sędziowskie, 
g) wynajem obiektów sportowych, 
h) opłaty licencyjne i startowe, 
i) opieka medyczna (koszty osobowe, zakup medykamentów). 

 

C.  Organizacja  imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych - upowszechnianie sportu przez organizację imprez 
rekreacyjnych, zawodów, rozgrywek sportowych popularyzujących zdrowy styl Ŝycia 
(z wyłączeniem „Zimy 2009” i  "Lata 2009"). 

Wysokość dotacji - do 80 % całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008  -     30.000  zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009  -     37.500 zł 
  

1) Cele zadania: - propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek i 
zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, popularyzacja róŜnych dyscyplin 
sportowych.  
 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

a) organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym 
o szczególnym znaczeniu dla rozwoju róŜnych dyscyplin sportowych oraz promocji 
miasta, 
b) organizowanie imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym  i ponadlokalnym w 
tym z udziałem osób niepełnosprawnych, 
c) propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy aktywności ruchowej,   

3) Beneficjenci zadania: dzieci i młodzieŜ  oraz pozostali mieszkańcy miasta Rumi 
 
4) Koszty pokrywane z dotacji: 

a) zakup nagród rzeczowych, 
b) zakup sprzętu sportowego koniecznego dla organizowanej imprezy, 
c) wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
d) transport, noclegi, ubezpieczenia uczestników, 
e) opieka medyczna (koszty osobowe, zakup medykamentów),  
f) ekwiwalenty sędziowskie, 
g) obsługa techniczna, usługi poligraficzne itp. 

 
D. Organizacja  rajdów, biwaków i wycieczek  
Wysokość dotacji - do 80 % całkowitego kosztu zadania. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008  -     12.000  zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009  -     13.000 zł 
 
1) Cele zadania: - propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez 
turystycznych.  
 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

a) organizowanie imprez turystycznych (rajdów pieszych, rowerowych, biwaków, 
konkursów, turniejów turystycznych itp.), 
b) propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy aktywności ruchowej. 

3) Beneficjenci zadania: dzieci i młodzieŜ  oraz pozostali mieszkańcy miasta Rumi 
 
4) Koszty pokrywane z dotacji: 

a) zakup nagród rzeczowych, 
b) zakup sprzętu sportowego koniecznego dla organizowanej imprezy, 
c) transport, noclegi, ubezpieczenia uczestników, 
d) opieka medyczna (koszty osobowe, zakup medykamentów),  
e) obsługa techniczna, usługi poligraficzne itp., 
f) opłaty za udział w imprezach turystycznych, 
g) usługi przewodników. 

 
 
II. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1) Stawki przyjęte przez Gminę do kalkulacji kosztów wszystkich projektów zakresu 
kultury fizycznej i sportu : 
a) środki zewnętrzne: 
- płace instruktora, trenera                       do 35  zł brutto za godzinę 
- wynajem hali sportowej                                                                                              
do  65 zł brutto za godzinę 
- wynajem sali sportowej w szkołach i innych pomieszczeń do  35 zł brutto za godzinę 
- noclegi                          do 30 zł za dobę 
 
b) wkład pracy własnej w realizację projektu 
- wkład pracy własnej, wolontariusza                       do 35 zł brutto za godzinę 
- uŜytkowanie własnych pomieszczeń                       do 35 zł brutto za godzinę 

- darowizny, upominki                                          wg protokołu przekazania 
 
2) Podmioty uczestniczące w Otwartym Konkursie Ofert i ubiegające się o dotację na 
realizację  zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu obowiązane są dołączyć do 
oferty następujące załączniki: 
a) wykaz zawodników (wzór - załącznik Nr 1 do ogłoszenia), 
b) wykaz kadry szkoleniowej (wzór - załącznik Nr 2 do ogłoszenia), 
c) kalendarz rozgrywek, waŜniejszych imprez sportowych i rekreacyjnych (wzór - 
załącznik Nr 3 do ogłoszenia). 
 
 

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO KONKURU OFERT NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY RUMIA   

W 2009 ROKU W ZAKRESIE  
PROFILAKTYKI  UZALE śNIEŃ 

 
Konkursy  adresowane s ą  do organizacji pozarz ądowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji pu blicznej  lub przez nie 
nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalno ści  po Ŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 
2003r. Nr 96, poz. 873 z pó źniejszymi zmianami) prowadz ących działalno ść 
statutow ą w tej dziedzinie. 

 
I. ZAKRES ZADAŃ 
 
1. Rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzaleŜnionych i 
współuzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości poprzez: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków,  
2) edukację i poradnictwo dla rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców 
słuŜące przeciwdziałaniu uzaleŜnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i 
młodzieŜy.  

 
Wysokość dotacji do 80 % kosztów przedsięwzięcia. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008        -  35.000 zł  
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2009  - 50.000 zł (w tym 15 000 
zł działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii) 
 
1) Cele zadania:   
a) aktywizacja i integracja środowisk abstynenckich, 
b) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń słuŜącej rozwiązywaniu 
problemów  alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
c) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzaleŜnionym. 
 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:  
a) działania terapeutyczne realizowane przez placówki lecznictwa odwykowego i inne 
podmioty udzielające pomocy osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom,  
b) działalność klubów abstynenckich,  w szczególności  w zakresie organizacji 
spotkań grup wsparcia, oddziaływań rehabilitacyjnych (warsztaty komunikacji 
małŜeńskiej, treningi asertywności itp.), 
c) pomoc psychologiczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna, 
d) prowadzenie programów  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
e) organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i pomocy rodzinie dotkniętej przemocą. 
 
3) Beneficjenci zadania: mieszkańcy Rumi z problemem uzaleŜnienia od alkoholu 
i narkotyków oraz  członkowie ich rodzin. 
 
4) Koszty, które mogą zostać pokryte z dotacji :  
a) płace psychologów i terapeutów realizujących programy pomocy psychologicznej 
i terapeutycznej, 
b) zakup materiałów do prowadzenia działalności, w tym materiały informacyjne, 
c) koszty szkoleń i prelekcji, 
d) koszty organizacji spotkań  abstynenckich (bez wyŜywienia). 
 
2. Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii,  wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w  tym 
zakresie. Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieŜy mające na celu poprawę ich 
bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i sytuacjom kryzysowym. 
 
Wysokość dotacji do 80 % kosztów przedsięwzięcia. 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku  2008 -   15.000 zł 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku  2009 -   15.000 zł 
 
1) Cele zadania:  
a) działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, 
b) przeciwdziałanie społecznej marginalizacji dzieci, młodzieŜy, rodzin, grup 
dotkniętych problemem  alkoholizmu i narkomanii,  
c) wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, 
d) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń słuŜącej rozwiązywaniu 
problemów  alkoholowych. 
 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:  
a) organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie demoralizacji i 
przestępczości wśród dzieci i młodzieŜy, w tym współpraca ze środowiskiem 
młodzieŜowym (np. w organizacji konkursów, zajęć rekreacyjnych i sportowych),  
c) prowadzenie zajęć środowiskowych i socjoterapeutycznych,  
d) prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach na terenie Rumi, w tym 
edukacja i poradnictwo dla rodziców, 
e) organizowanie konkursów, festynów i innych działań wspierających nawyki 
aktywnego spędzania czasu wolnego, wychowania w trzeźwości, zawierających treści 
związane z profilaktyką uzaleŜnień. 
 
3) Beneficjenci zadania: dzieci, młodzieŜ, dorośli mieszkańcy Rumi (w tym z rodzin 
zagroŜonych patologiami  społecznymi).  
 
4) Koszty, które mogą zostać pokryte z dotacji : 
a) wynajem pomieszczeń,  



b) zakup materiałów do prowadzenia działalności profilaktycznej,  
c) płace kadry merytorycznej w placówkach udzielających pomocy dzieciom 
i młodzieŜy z rodzin z problemem alkoholowym,  
d) działalność informacyjno-wydawnicza,  
e) zakup nagród i słodyczy. 
  
II. INFORMACJE DODATKOWE 
 
Stawki przyjęte przez gminę do kalkulacji kosztów  zadania: 
1) środki zewnętrzne: 
-  płace psychologów, terapeutów, prelegentów, wykładowców 35 zł brutto za godzinę 
-  wynajem  pomieszczeń i sal sportowych                             35 zł brutto  za godzinę 
2) wkład pracy własnej w realizację projektu: 
-  wkład pracy wolontariusza                                 35 zł brutto za godzinę 
-  uŜytkowanie własnych pomieszczeń                  35 zł brutto za godzinę 
-  darowizny, upominki                                                     wg protokołu przekazania  
 

DOTYCZY WSZYSTKICH OTWARTYCH 
KONKURSÓW OFERT W 2009 R. 

 
A. WARUNKI 

 
1. Podmioty uczestniczące w Otwartym Konkursie Ofert i ubiegające się o dotację na 
realizację zadań powinny:  

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

 
2. Podmioty  ubiegające się  o dotację na realizację  wypoczynku zimowego dzieci 
i młodzieŜy powinny spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej,  
a takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z 
późniejszymi zmianami). (dotyczy zadania „Zima 2009”) 
 
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 młodzieŜy (Dz.U. z 
2001r. Nr 128, poz.1416). (dotyczy zadania „Zima 2009”, upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki) 
 

B. ZASADY 
 
1. Składanie ofert: 
 

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 organizacji składających oferty 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 naleŜy 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 2009r. do godz. 17:00 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 urz ędu ), 

3) oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie, podejmując się 
wspólnej realizacji danego zadania. We wniosku naleŜy wskazać podmiot 
przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie zadania, 

4) do oferty naleŜy 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 2008 r., 
c) sprawozdanie finansowe za 2007r. 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 poŜytku publicznego i o wolontariacie - wg obowiązujących ich 
przepisów z podaniem podstawy prawnej, 

d) aktualny statut podmiotu,  
e) pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy umowę 
o dotację podpisują osoby inne niŜ umocowane do reprezentacji zgodnie z 
rejestrem), 
f) kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
(kaŜda strona) przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. 

 

5) Nie przewiduje się moŜliwości uzupełniania oferty, która została złoŜona w 
stanie niekompletnym. ZłoŜenie oferty po terminie oraz braki formalne w złoŜonej 
ofercie, wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej. 

 
2. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: 
 

1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 10 lutego 2009r.,   
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 zbieŜność z celami zadania oraz 
zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy, 
b) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach zadania, 
c) ocena moŜliwości 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 2008r., 
h) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi, 

 
4) z budŜetu miasta mogą być dotowane tylko zadania realizowane na terenie 
Gminy Rumia lub na rzecz jej mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji moŜe być 
niŜsza od wnioskowanej. Część wkładu własnego moŜe stanowić tzw. wkład 
pozafinansowy (np. praca wolontariuszy, darowizny, bezpłatne uŜyczenie 
pomieszczeń), 
 
5) dotacji nie moŜna wykorzystać na: 

a) prowadzenie działalności gospodarczej, 
b) realizację zadań juŜ 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. 

 
C. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć następujące kwoty z zakresu: 

 1) pomocy społecznej                            120.000 zł 
 2) ochrony i promocji zdrowia             50.000 zł 
 3) edukacji, oświaty i wychowania                             26.000 zł 
 4) kultury                38.000 zł 
 5) upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki                                                                                        
270.000 zł 
 6) profilaktyki uzaleŜnień           65.000 zł 
Kwoty  ta mogą ulec zmianie po przyjęciu budŜetu Gminy Rumia przez Radę Miejską. 

2. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert „Zima 2009” dotyczy wyłącznie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych tj. od 02 do 15 lutego 
2009r. (wyklucza się rozpatrywanie ofert dotyczących realizacji wypoczynku w innych 
okresach czasowych oraz poza granicami kraju). 
 
3. Gmina Rumia zastrzega sobie moŜliwość 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 2009r. z wyjątkiem zadania „Zima 2009”  - do  15 lutego 2009r.  
 
6. Dany podmiot moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek na realizację 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 naleŜy: 

 
1) spis wszystkich faktur (rachunków) dotyczących realizacji całego zadania., 
2) kserokopie faktur (rachunków) potwierdzone za zgodność kopi z oryginałem,  
które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji,  
3) kaŜda 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 
naleŜności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za 
sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji, 
4) 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). (dotyczy  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)). 

 
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 moŜliwości uzyskania dotacji udziela 
Referat Kultury i Sportu  tel. 058 679-65-46, 058 679-65-76. 


