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Z SESJI  
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

 
W ostatni czwartek marca odbyła się XXIV 
sesja Rady Miejskiej Rumi. Tematami 
przewodnimi były: plany zagospodarowania 
przestrzennego miasta oraz ochrona 
środowiska.  

Omawianie pierwszego tematu rozpoczął 
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta Rumi. Przedstawił on radnym stan 
pokrycia powierzchni Rumi planami 
zagospodarowania przestrzennego.  

Miasto systematycznie pokrywa obszar 
gminy takimi planami. W 2002 roku Rumia było to 
19,2 proc. powierzchni gminy, a w 2006 roku już 
w 43,39 proc. Od przeszło roku radni dyskutują 
nad wyrażeniem zgody na przyjęcie planu dla 
Szmelty. Gdyby doszli do konsensusu, Rumia 
byłaby pokryta planami zagospodarowania 
przestrzennego już w 52,2 procentach. Obecnie 
trwają także prace nad planami: Centrum (5,6 
proc.), Starej Rumi (7,33 proc.), Wzgórza 
Markowca (2,48 proc.), obszaru między ulicami: 
Ceynowy, Kosynierów i Starowiejską  (4,5 proc.) 
oraz  układu komunikacyjnego Obwodnicy 
Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej OPAT (5 
proc.), na co radni wyrazili zgodę w dalszym toku 
obrad sesji. Opracowywane obecnie plany 
umożliwią pokrycie nimi 77 proc. powierzchni 
gminy.  

Po wystąpieniu Naczelnika WUiA, głos 
zabrał Przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady 
Miejskiej Rumi, Florian Mosa.  
Następnie, Naczelnik Wydziału Polityki 
Gospodarczej, Mieszkalnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Rumi, przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji planu gospodarki 
odpadami i programu ochrony środowiska. 

Kolejnym punktem obrad było 
przedstawienie przez koalicję PO-PIS 
oświadczenia o woli przejęcia Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w drodze 
użyczenia lub przejęcia w formie darowizny na 
własność gminy Rumia, w celu prowadzenia 
działalności kulturalno-społecznej przez miasto. 

 W dalszej części obrad, radni zajęli się 
zmianami w budżecie miasta. Po ostrej dyskusji, 
po wprowadzeniu kilku zmian na wnioski Klubu 
Radnych PO-PIS, zmiany przyjęto. W ramach 
poprawek, koalicja PO-PIS zaproponowała 
zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup 
mieszkań komunalnych oraz usunięcie zapisu 
dotyczącego udzielenia Domu Kultury „Janowo” 
dotacji w wysokości 50 tys. zł na prowadzenie 
działalności. Zwiększono natomiast dotacje dla 
Miejskiego Domu Kultury (20 tys. zł) na 
organizację koncertu orkiestry Sinfonietta 
Cracovia, udzielono zgody na wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli, uzupełnienie środków 
na montaż oświetlenia w rejonie ulic: Sabata, 
Młyńskiej, H. Sawickiej, Szkolnej i Zakole.  

W pozostałej części obrad podjęto 
następujące uchwały: w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla układu 
komunikacyjnego Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), przekazania 
policji 5 tys. zł na realizację  działań w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku, 
przekazanie 48 tys. zł Szpitalowi 
Specjalistycznemu w Wejherowie na zakup 
defibrylatora do karetki wypadkowej i nadania 
Gimnazjum Nr 1 w Rumi imienia ks. 
Stanisława Ormińskiego.  

 

BURMISTRZ MIASTA RUMI  
 

apeluje do mieszkańców, aby płacili podatek dochodowy od osób 
fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca 

zamieszkania (Urząd Skarbowy w Wejherowie), a nie zameldowania. 
(wystarczy mieszkać w Rumi nawet 1 dzień w 2007 roku). 

 
W ten sposób przyczyniają się do wzrostu dochodów miasta, w 

którym mieszkają, ponieważ 39,34 % ich podatku PIT wraca do Rumi. 
(podstawa prawna: art. 45 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych) 
 
 
 

 
 
 
„Eko Dolina” jest zakładem zintegrowanego systemu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. 
Obsługuje siedem gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz Kosakowo, o liczbie 
ludności około 400 000 osób. System ten opiera się na selektywnym gromadzeniu, transportowaniu i 
zagospodarowaniu odpadów; w tym także surowcowych, wielkogabarytowych, zielonych i 
niebezpiecznych. Głównym zadaniem zakładu „Eko Dolina” Sp. z o.o. jest działanie proekologiczne, 
mające na celu przede wszystkim odzysk odpadów, a w drugiej kolejności unieszkodliwianie. W 
zakładzie odbywa się również tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych (np. farb, 
olejów, akumulatorów i innych). 
 
Eko Dolina może zagospodarować następujące frakcje odpadów: niebezpieczne, komunalne, 
zielone, wielkogabarytowe, budowlane, jednorodne. 
 
Ceny zagospodarowania odpadów poddane są w cenniku na stronie internetowej www.ekodolina.pl 
 
Mieszkańcy miast i gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz Kosakowo mogą oddać 
bezpłatnie niżej wymienione odpady np. odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny (RTV i AGD) oraz surowce (np. opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, metali, 
szkła) w ilości 200 kg/pół roku, jak również w ilości 500 kg/pół roku odpady zielone (np. gałęzie, liście, 
trawa). Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie przez dostawcę odpadów. 
 

• Akumulatory i baterie ołowiowe i żelowe, 

• Urządzenia gospodarstwa domowego np. lodówki, chłodziarki, zamrażarki klimatyzatory 
(wyłącznie jako urządzenia kompletne),  

• Sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizualny np. monitory komputerowe, 
odbiorniki telewizyjne zawierające lampy kineskopowe (wyłącznie jako urządzenia 
kompletne),  

• Sprzęt oświetleniowy np. świetlówki liniowe i „kompaktowe”, termometry rtęciowe,  

• Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych 
narzędzi przemysłowych,  

• Sprzęt rekreacyjny i sportowy,  

• Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów, 

• Przyrządy do nadzoru i kontroli,  

• Automaty do wydawania, 

• Surowce (np. opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkła), 

• Odpady zielone (np. gałęzie, liście, trawa).  
 
Zachęcamy Państwa do zbiórki tych odpadów, które ze względu na swoje właściwości stwarzają 
zagrożenie dla naszego środowiska. 
Zużyty sprzęt poddamy odzyskowi w sposób ekologiczny i zgodny z przepisami.  
Jesteśmy również gotowi świadczyć usługę transportu na wcześniej uzgodnionych z nami warunkach. 
Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie: www.ekodolina.pl 
 
EKO DOLINA Sp. z o. o. 
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 
84-207 Koleczkowo 
tel.: +48 58 672 50 00; fax /058/ 672-74-74  
e – mail : sprzedaż@ekodolina.pl 
www.ekodolina.p 
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WIOSENNE WYSTAWKI 2008 
 
Od 1 kwietnia br. trwa w Rumi wiosenna akcja 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Zbiórka odbywa się wprost sprzed posesji – 
w systemie: 
-  „do krawężnika” (ewentualnie spod pergoli  
śmietnikowej) lub  
- do kontenera. 

W bieżącym roku terminy odbioru 
odpadów wielkogabarytowych zostały 
dostosowane do dni wyznaczonych na odbiór 
odpadów segregowanych przez firmę, z którą 
mieszkaniec ma podpisaną umowę na odbiór 
odpadów komunalnych. 

Niepotrzebne sprzęty należy wystawić w 
sposób nie utrudniający ruchu pieszym i 
pojazdom. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż 
zbiórka odpadów będzie odbywała się od godzin 
porannych wyznaczonego dnia i sprzęty 
wystawione później nie zostaną już zabrane. 
Wskazane jest więc wystawianie odpadów dzień 
wcześniej, nie później jednak niż do godz. 7-ej 
dnia, w którym przeprowadzana jest zbiórka. 
Można wystawiać: zużyty sprzęt 
gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, 
kuchenki, piecyki, armatura sanitarna, 
odkurzacze), meble, sprzęt elektroniczny 
(radia, telewizory, komputery), stolarkę 
budowlaną, opakowania i inne materiały o 
dużych rozmiarach. 

UWAGA! 
Odpady inne niż wielkogabarytowe nie będą 
zbierane. Dotyczy to m.in. odpadów bytowych, 
gruzu, odpadów zielonych, akumulatorów, 
eternitu, papy, pojemników z olejami i innymi 
substancjami ropopochodnymi. 

 

WAŻNE DLA BEZROBOTNYCH 
 
Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta Rumi 
informuje, że zasiłki dla bezrobotnych z terenu 
Rumi, będą wypłacane 11 kwietnia (nazwiska 
zaczynające się na A – K)  i 14 kwietnia 
(nazwiska L – Z) 2008 roku w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym w Redzie.  
Natomiast, termin składania oświadczeń w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie 
przez osoby bezrobotne posiadające prawo do 
zasiłku został wyznaczony na 22 kwietnia 
(nazwiska zaczynające się na A – K) oraz 23 
kwietnia (nazwiska L – Z) 2008 roku. 

  

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
 

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia 
tel. 671-03-96, 671-06-23: 
 
07.04.2008 ulice: 1-go Maja, Baczyńskiego, Bema, Broniewskiego, Bławatkowa, Fenikowskiego, 
Gerberowa, Goździkowa, Gałczyńskiego, Irysowa,  Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, 
Makowa, Nagietkowa, Norwida, Nowotki, Partyzantów, Torfowa, Wyspiańskiego, Żurawia 
08.04.2008 ulice: Abrahama, Dąbrowskiego, Morska, Roszczynialskiego, Stolarska, Torowa, 
Ślusarska, Zawadzkiego 
09.04.2008 ulice: Chrobrego, Cicha, Krótka, Okrężna, Poprzeczna, Równa, Sienkiewicza, Wąska, 
Żeromskiego, Żwirki i Wigury 
10.04.2008 ulice: Asnyka, Bieszka, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jeziorna, Konopnickiej, Kosynierów, Ks. 
Heykego, Kwiatowa, Lotników, Majkowskiego, Marzanny, Trepczyka, Saperów, Spadochroniarzy, 
Słoneczna, Wiejska, Zapolskiej 
11.04.2008 ulice: Prusa, Findera, Gen. Sikorskiego, Kopernika, Okrzei, Orzeszkowej, Tuwima, 
Tysiąclecia 
14.04.2008 ulice: Czechowa, Boh. Kaszubskich, Gen. Maczka, Hallera, Jaworskiego, Kusocińskiego, 
Matejki, Mickiewicza, Paderewskiego, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Wybickiego 
15.04.2008 ulice: Admiralska, Biała, Białowieska, Cegielniana, Gajowa, Gniewowska, Górska, 
Kapitańska, Mazurska, Nizinna, Parkowa, Płk. Dąbka, Tatrzańska, Towarowa, Wyżynna, Wysoka, 
Zakopiańska, Zbychowska 
16.04.2008 ulice: Hanki Sawickiej, Harcerska, Korczaka, Leśna, Młyńska, Podgórna, Podgórska, 
Sabata, Skarpowa, Strzelecka, Szkolna, Śląska, Wałowa, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego 
17.04.2008 ulice: Chełmońskiego, Chodkiewicza, Dunikowskiego, Długa, Grottgera, Herberta, 
Hetmańska, Kasprowicza, Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Reja, Malczewskiego, Migały, 
Nałkowskiej, Sędzickiego, Wita Stwosza 
18.04.2008 ulice: Batorego, Chabrowa, Dolna, Grunwaldzka, Jaśminowa, Łąkowa, Owsiana, 
Piaskowa, Przemysłowa, Sadowa, Zbożowa, Zielona, Źródlana, Żytnia 
21.04.2008 ulice: Dąbrowskiego, Filtrowa, Garbarska, Gryfa Pomorskiego, Górnicza, Helska, Hutnicza, 
Marynarska, Metalowców, Na Stoku, Okrętowa, Poznańska, Pucka, Szczecińska, Szyprów , Stalowa, 
Tkacka, Włókiennicza 
22.04.2008 ulice: 3-go Maja, Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka, Kolejowa, Krakowska, Ks. 
Ormińskiego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, Objazdowa, Oliwska, Stoczniowców, Suwalska, Słupska, 
Świętojańska, Toruńska, Wileńska, Wrocławska 
23.04.2008 ulice: Brzechwy, Chmielna, Granitowa, Janczarskiego, Kamienna, Makuszyńskiego, 
Marmurowa, Podmokła, Porazińskiej, Rycerska, Skośna, Szancera, Św. Józefa, Żwirowa 
24.04.2008 ulice: Jantarowa, Ludowa, Robotnicza, Sobieskiego, Polna, Zdrojowa, Zielarska 
25.04.2008 ulice: Kochanowskiego, Piłsudskiego, Sopocka, Targowa, Warszawska 
28.04.2008 ulice: Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Częstochowska, Dokerów, Filtrowa, Gdańska, 
Gdyńska, Janowska, Jana Kazimierza, Kasztelańska, K. Jagiellończyka, Katowicka, Kazimierza 
Wielkiego, Kujawska, Krzywoustego, Królowej Bony, L. Białego, Mieszka I, Obrońców Westerplatte, 
Oksywska, Pomorska, W. Jagiełły, W. Łokietka, Władysława IV, Z. Augusta, Z. Starego 
 
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA Sp. z o.o., ul. 12 Marca 188, 84-200 Wejherowo,  
tel. 672-17-23, 672-33-88 – 2.04.2008 
 
3) REMONDIS Sp. z o. o., Oddział w Gdyni ul. Chwaszczyńska  50, 81-571 Gdynia, tel. 781-70-56 – 
7.04.2008 
 
4) P.U.H. KOM-EKO Sp. z o. o., ul. Narwicka 4a, 80-557 Gdańsk tel. 345-50-34, 341-28-75 – 7.04.2008 
 
5) P.P.U. METALPOL Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.j, ul. Tatrzańska 11, 84-230 Rumia 
tel. 671-52-25, 671-93-91  
 
03.04.2008 - ulice: 1-go Maja, 3-go Maja, Baczyńskiego, Bądkowskiego, Bema, Bławatkowa, Boh. 
Kaszubskich,  Broniewskiego, Ceynowy (od Żwirki i Wigury do Starowiejskiej), Chełmińska, Cisowa, 
Derdowskiego, Dębogórska, Elbląska, Filtrowa, Fiołkowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Gdyńska, 
Goździkowa,  
I Dyw. Woj. Polskiego, Jagodowa, Jaworowa, Kazimierska, Kielecka, Kilińskiego, Konopnickiej, 
Konwaliowa, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krzywoustego, Ks. Ormińskiego, Kusocińskiego, 
Lipowa, Majkowskiego, Marynarska, Marzanny, Mieszka I, Morska, Mściwoja, Objazdowa, Okrzei, 
Olsztyńska, Opolska, Partyzantów, Piłsudskiego, Poznańska, Prusa, Pucka, Radomska, Saperów, 
Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, St. Czarneckiego, Starowiejska, Suwalska, 
Szczecińska, Świętojańska, Świętopełka, Targowa, Toruńska, Trepczyka, Tysiąclecia, Warszawska, 
Waryńskiego, Wiązowa, Wileńska, Wł. Łokietka, Wrocławska 
10.04.2008 - ulice: Batorego, Ceynowy (od Grunwaldzkiej do Żwirki i Wigury), Chełmońskiego, 
Chodkiewicza, Gajowa, Garbarska, Granitowa, Grunwaldzka, Hanki Sawickiej, Hetmańska, 
Janczarskiego, Jantarowa, Kamienna, Korczaka, Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Łąkowa, 
Młyńska, Płk. Dąbka, Podgórna, Podmokła, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Rybaków, Skarpowa, 
Skośna, Sobieskiego, Strzelecka, Śląska, Św. Józefa, Tatrzańska, Towarowa, Wałowa, Włókiennicza, 
Wyżynna, Zawiszy Czarnego, Zbychowska, Żwirowa, Żytnia 
 
6) Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych SANIPOR Sp. z o. o., ul. Sportowa 8, 81-
300 Gdynia, tel. 660-96-00, 622-14-51 – 12.04.2008 
 
7) ELWOZ Sp. z o. o., Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice tel. 684-71-24, 681-
93-97 – 14.04.2008 
 
8) WIR Wywóz Nieczystości Andrzej i Irena Wenta,  ul. Ludowa 16B, 84-200 Wejherowo, tel. 672-
62-70 – 26.04.2008 
 
9) Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, 42-274 Konopiska, Korzonek 9, tel. (0-34) 366-
89-84 – 30.04.2008 



ZASADY WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW 
 
Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku  
o ochronie przyrody z dnia (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) w przypadku zamiaru 
usunięcia drzew lub krzewów rosnących na terenie własnej nieruchomości, istnieje 
konieczność uzyskania zezwolenia Burmistrza na taką wycinkę.  
 

Obowiązkowi uzyskania zezwolenia  Burmistrza Miasta nie podlegają drzewa i krzewy: 
- owocowe, z wyłączeniem drzew i krzewów owocowych rosnących na nieruchomościach 

wpisanych do rejestru zabytków, na których usunięcie zezwolenie jest wymagane, 
- z plantacji drzew i krzewów, 
- których wiek nie przekracza 5 lat. 
Zgodnie z ustawą o lasach, nadzór nad gospodarką leśną na terenach prywatnych 

sprawuje starosta, a na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowe 
Gospodarstwo Leśne  Lasy Państwowe. 

 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydawane jest tylko na wniosek posiadacza 
nieruchomości.  

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać dane dotyczące gatunku drzewa/krzewu, 
obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm lub powierzchni krzewów, przeznaczenia 
terenu na którym rośnie drzewo/krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu. 
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem, do wniosku powinien dołączyć 
pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzew (krzewów).  

Gotowe druki wniosku dostępne są Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi bądź na 
stronie internetowej: www.rumia.eu � Urząd Miasta � Załatw Sprawy w Urzędzie � Druki � Wydział 
Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

Wycinka drzewa/krzewu bez uzyskania zezwolenia podlega karze pieniężnej. Jest ona 
uzależniona od gatunku drzewa, obwodu jego pnia i stawki jednostkowej za 1 cm obwodu pnia drzewa. 
W przypadku krzewów - kara uzależniona jest od porośniętej krzewami powierzchni.  

 
Jednocześnie Urząd Miasta Rumi zwraca się z prośbą do mieszkańców, aby nie sadzić drzew i 
krzewów na terenach należących do gminy (m.in. wzdłuż ciągów ulicznych), bez wcześniejszego 
uzgodnienia z urzędem. Sadzenie drzew i krzewów w miejscach na to nie przeznaczonych naraża 
gminę na koszty w przypadku konieczności ich przesadzenia lub usunięcia. 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPIECZNE MIASTO 

Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -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 

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 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 

Biuro Rachunkowe 
Rok zał. 1995 

zaprasza 
Rumia – Szmelta  
ul. Chabrowa 14 

 
Tel. 058-671-42-52 

Tel.kom.697 02 86 90 
e-mail:  

kolodziejczyk.m@wp.pl 

 

REKLAMA RTV 

SERVICE 

Naprawy, piloty, 

Sklep elektroniczny 

Rumia, ul. 

Tysiąclecia 6 

www.rtv-

service.invito.pl 

KWIACIARNIA KWIACIARNIA KWIACIARNIA KWIACIARNIA         BUKIECIKBUKIECIKBUKIECIKBUKIECIK    
Rumia, ul. Kościelna 12A 

 

Pn – Pt  w godz. 9 – 19   Sob w godz. 9 – 18 

Niedz w godz. 10 – 15 

 

Wiązanki ślubne, pogrzebowe, okolicznościowe, wieńce 

Tel. 880 252 770, 501 047 054 

DOSTARCZAMY KWIATY  NA TERENIE RUMI 



KONKURS NA PROWADZENIE  
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RUMIA W 2008 ROKU W ZAKRESIE 
EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA - PROWADZENIE 
RUMSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

Konkurs adresowany jest 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 tym 
zakresie. 

I. ZAKRES ZADANIA 
Prowadzenie Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Wysokość dotacji do 80 % kosztów przedsięwzięcia 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w 2008r.  - 10.000 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 różnych 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 
życia 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 wyżywienia), 
d) transport, koszty przejazdów, 
e) wynajem sal i pomieszczeń, 
f) usługi poligraficzne 
II. INFORMACJE DODATKOWE 
Stawki przyjęte przez Gminę do kalkulacji kosztów zadania: 
1) środki zewnętrzne: 
a) wynagrodzenia prelegentów, wykładowców, itp.     - do 100 zł brutto za godz. 
b) wynajem sal i pomieszczeń                                     -  do 35 zł brutto  za godz. 
2) wkład pracy własnej w realizację projektu: 
a) wkład pracy wolontariusza                              -  do 30 zł brutto za godz. 
b) użytkowanie własnych pomieszczeń                       -  do 35 zł brutto za godz. 
c) darowizny, upominki                                           -   wg protokołu przekazania 
III. WARUNKI I ZASADY  PRZYZNANIA DOTACJI 
A. WARUNKI 
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 pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) złożyć 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. 
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), 
2) kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej 
napisem: „Konkurs na realizację zadania z zakresu edukacji - prowadzenie 
Rumskiego Uniwersytetu TrzeciegoWieku ” w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 18 kwietnia 2008r. (do godz. 15.30) 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  tj. do dnia 18 kwietnia 2008r.),1) 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, 
2) 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 2007r., a w 
przypadku krótszej działalności - za okres tej działalności, 
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 
późn. 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 późn. 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 z podaniem podstawy prawnej, 
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 wszystkich 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. 

2. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: 
1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 21 kwietnia 2008 r.  
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)  atrakcyjność programu edukacyjnego dla osób starszych, 
c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu 
doświadczenia tego podmiotu w  realizacji zadania, realność wykonania 
zadania, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,   
d) liczba osób objętych zadaniem, korzyści edukacyjne dla beneficjentów 
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 2007 r. 
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. 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. 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Środki na realizację zadań w zakresie objętym niniejszym konkursem 
znajdują się w budżecie miasta na 2008 rok. 2. Gmina Rumia zastrzega 
sobie możliwość pozostawienia ogłoszonego konkursu bez 
rozstrzygnięcia.  
3. Burmistrz Miasta w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji 
Opiniującej, podejmuje decyzję o wyborze podmiotów i wysokości dotacji, 
które otrzymują. 
4. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursów ofert powinna zakończyć 
się z dniem 31 grudnia 2008 roku. 
5. Dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek na realizację zadania 
publicznego. 
6. 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 którego należy załączyć: 
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) 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, 
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). 
7. Druk oferty i sprawozdania (rozliczenia z dotacji) dostępne są na 
stronie internatowej Urzędu Miasta Rumi (www.rumia.eu ). 
8. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania 
dotacji udziela Referat Kultury i  Sportu  tel. 058 679-65-46, 058 679-65-
76. 



KALENDARZ IMPREZ – KWIECIEŃ 2008 
 

01 - 30;  Wystawa lalek Teatru „Tęcza” ze Słupska; Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11; DK SM Janowo 
07 – 30 Galeria u Bibliotekarek – wystawa witrażu Heleny Nowak, 
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. MBP 
 
05 (sobota) godz. 11.00 ; mecz piłki nożnej juniorów junior C1 - MKS 
Orkan Rumia - Bałtyk Gdynia; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. MKS 
Orkan Rumia 
godz. 11.00 zapisy godz. 9.00-10.30; X BIEG WIELKANOCNY; Park 
Żelewskiegoo ul. Filtrowa; org. Dom Kultury SM Janowo, Klub „Zagórzak” 
Rumia, Parafia św. Jana z Kęt 
 godz. 14.00 ; mecz piłki nożnej juniorów junior B - MKS Orkan Rumia - 
Zenit Łęczyce; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. MKS Orkan Rumia 

 
06 (niedziela) godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D2 - OKS 
Janowo Rumia - Gryf Wejherowo ; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. 
OKS Janowo 
godz. 15.00; mecz piłki ręcznej  ekstraklasa kobiet - play off KS 
Łączpol Gdynia - KU AZS Politechnika Koszalin KS Łączpol  Gdynia; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; KS Łączpol 
Gdynia 
godz. 16.00; Janowski Salon Muzyczny „Przeboje opery i operetki” w 
wykonaniu artystów scen Wybrzeża: Ewa Dorawa Jurkiewicz – 
mezzosopran, Andrzej Kijewski – baryton, Ewa Pralicz - fortepian; Dom 
Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
godz. 16.00; Koncert Orkiestry Parafii NMP WW ku czci Papieża Jana 
Pawła II; Kościół NMP WW ul. Dąbrowskiego 26; org. Parafia 

 
 
08 (wtorek) godz. 16.30; Międzypaństwowy Towarzyski Mecz Piłki 
Nożnej Reprezentacji U -17 Polska – Finlandia; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku, MOSiR 
 
10 (czwartek) godz. 18.00;  Koncert Piosenki „Lata dwudzieste, Lata 
trzydzieste”; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
 
11 (piątek) godz. 10.00; Miejska Gimnazjada w Koszykówce Chłopców; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. SZS, MOSiR  
 
12 (sobota) godz. 11.00; Puchar Rumi - wiosna 2008 zawody w Biegu 
na Orientację; centrum zawodów Gimnazjum Nr 4 ul. Batorego 29; org. 
UKS Siódemka" przy Gimnazjum Nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior B - MKS Orkan Rumia - Gryf 
Wejherowo ; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. MKS Orkan Rumia 
godz. 16.00; mecz piłki nożnej seniorów „A” klasa grupa I - OKS 
Janowo Rumia - Korona Żelistrzewo; Boisko MOSiR ul. Wrocławska, 
org. OKS Janowo 
godz. 16.00; mecz piłki nożnej seniorów IV liga - grupa pomorska MKS 
Orkan Semeko Rumia -  Gryf 95 Słupsk; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 
43; org. MKS Orkan Rumia 
godz. 16.00; „Grand Prix Rumi 2007/2008 w Piłce Siatkowej ” III edycja 
– finał; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. 
MOSiR 

 
13 (niedziela) godz. 11.00; mecz piłki nożnej seniorów „A” klasa - 
grupa I MKS Orkan II Rumia - Zatoka II Puck; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior A - MKS Orkan Rumia - 
Czarni Pruszcz Gdański ; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. MKS Orkan 
Rumia 
godz. 18.00; Biesiada Literacka - „Szkło kontaktowe w Janowie” 
spotkanie autorskie - Grzegorz Miecugow; Dom Kultury SM Janowo, ul. 
Pomorska 11; org. DK SM Janowo 

 
15 (wtorek) godz. 18.30; Koncert w ramach obchodów rocznicy 
zbrodni katyńskiej; w programie koncertu m.in.: utwory wykorzystane w 
ścieżce dźwiękowej filmu  "Katyń" Andrzeja Wajdy. Krzysztof Penderecki - 
Agnus Dei z Polskiego Requiem, Krzysztof Penderecki - Chaconne z 
Polskiego Requiem, Dymitr Szostakowicz - Symfonia kameralna op.110 
bis; Kościół NMP WW ul. Dąbrowskiego 26,  
 
16 (środa) godz. 11.00;  Miejski Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji 
Kaszubskiej „Rodno Mowa”; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; 
org. MDK 
godz. 15.00; mecz piłki nożnej seniorów IV liga - grupa pomorska MKS 
ORKAN RUMIA - LECHIA II GDAŃSK; Stadion Miejski MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. MKS ORKAN Rumia 

 
17 (czwartek) godz. 18.00;  Wernisaż Wystawy Plastycznej Krystyny 
Jażdżewskiej – Baranowskiej pt. „Piękno Ziemi Kaszubskiej”; Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
 
19 (sobota) godz. 8.00; Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar 
Komendanta Komisariatu Policji w Rumi; Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. Policja 

godz. 9.00; „Biegaj razem z nami” w ramach akcji „Cała Polska biega 
2008” I edycja; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MOSiR 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior B  - MKS Orkan Rumia - 
Celtic Reda; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D1 - SL Salos Rumia - 
Barsa Żukowo MKS Orkan Rumia; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. 
MKS Orkan Rumia 
godz. 18.00; mecz piłki siatkowej II liga kobiet - play off EC Wybrzeże 
TPS Rumia TPS Rumia; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. TPS Rumia 
 
20 (niedziela) godz. 11.00; mecz piłki nożnej seniorów „A” klasa - 
grupa I MKS Orkan II Rumia - Torpedo Sopot; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D2 - OKS Janowo Rumia - 
FC Gowidlino ; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. OKS Janowo 
godz. 11.00; mecz piłki siatkowej II liga kobiet - play off EC Wybrzeże 
TPS Rumia TPS Rumia; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. TPS Rumia 
godz. 14.00; mecz piłki nożnej juniorów junior C1 - MKS Orkan Rumia - 
Wisła Tczew MKS Orkan Rumia; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. MKS 
Orkan Rumia 
godz.15.00; „Kaszubska Niedziela w Janowie”  - Msza św. z liturgią 
kaszubską;  Kościół św. Jana z Kęt ul. Stoczniowców 23  
godz. 16.00; „Kaszubska Niedziela w Janowie” - Biesiada regionalna 
w Domu Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
W programie:  
- pokaz filmu pt. „Testament” na podstawie opowiadania Jana Drzeżdżona 
– w roli głównej Józef Rossman,  
- występ regionalnej kapeli kaszubskiej „Manijoce”,  
- promocja książki pt. „Bursztynowe opowieści”- autor Ross Roman (właśc. 
Repeć Roman),  
- wystawa poplenerowa „Nadmorskie klimaty” grupy plastycznej +55 z 
Gdyni,  
- kaszubskie menu;  
 godz. 19.00; Koncert „O  SOLE  MIO ...” w wykonaniu: Teatru 
Otwartego z Gdańska - wykonawcy koncertu: Anita Rywalska – 
Sosnowska – sopran, Jacek Szymański – tenor, Krzysztof Gasz – tenor, 
Wojciech Lewandowski – tenor, Dariusz S. Wójcik – bas i prowadzenie, 
Andrzej Nanowski – fortepian. W programie: Popularne arie i duety 
operowe, operetkowe i musicalowe oraz pieśni neapolitańskie ; Kościół 
Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1; org. MDK 
 
23 (środa) godz. 8.00; Turniej Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków 
Przedszkole „Pod Topolą”; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. Przedszkole pod Topolą 
 
26 (sobota) godz. 10.00; XII Festiwal Piosenki dla Dzieci „Od Janowa 
do Opola” – zapisy uczestników – 058 671 82 93; Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
 godz. 16.00; mecz piłki nożnej seniorów „A” klasa grupa I - OKS 
Janowo Rumia - Orzeł Choczewo; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. 
OKS Janowo 
 godz. 16.00; „Grand Prix Rumi 2007/2008 w Piłce Siatkowej” IV edycja 
- eliminacje; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. 
MOSiR 
godz. 17.00; mecz piłki nożnej seniorów IV liga - grupa pomorska - 
MKS Orkan Semeko Rumia – Polonez Bobrowniki; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 
godz. 18.00;  Koncert Kameralny „Ku pamięci  - Czesława Niemena” w 
wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego z Gdyni; Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19; org. MDK 
 
27 (niedziela) godz. 8.30; „Grand Prix Rumi 2007/2008 w Tenisie 
Stołowym” - VI edycja; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; MOSiR 
godz. 9.30; Koncert chóru uczestnika Wejherowskiego Festiwalu 
Pieśni o Morzu; Kościół Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1; 
org. Parafia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D1 - MKS Orkan Rumia - 
Gedania Gdańsk ; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MKS Orkan 
Rumia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D2 - OKS Janowo Rumia - 
UKS Cisowa Gdynia ; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. OKS Janowo 
Rumia 
 godz. 14.00; mecz piłki nożnej juniorów junior A - MKS Orkan Rumia - Orzeł 
Straszyn; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 

 
29 (wtorek) godz. 10.00; Miejska Gimnazjada w Piłce Nożnej Chłopców; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. SZS, MOSiR 
   
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarzu.  
Kalendarz dostępny na stronie www.rumia.eu /aktualności/kalendarz 

imprez 
Organizatorzy: 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37;  
MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37;  
DK SM Janowo, ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93;  
MBP, ul. Pomorska 11, tel. 058 671-83-04;  



OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA  
 

Burmistrz   Miasta  Rumi ogłasza zamiar nabycia lokalu mieszkalnego 
własnościowego,      położonego w Rumi, w budynkach, w których Gmina jest 

współwłaścicielem. 
1.   Kryteria zakupu lokalu: 
        1)  powierzchnia lokalu 22 m

2
 – 50 m

2
, 

        2)  lokal 1-, 2- lub 3-pokojowy, z kuchnią, łazienką, p.pokojem, 
        3)  wyposażenie: instalacja zimnej wody, instalacja sieci kanalizacyjnej, 
instalacja elektryczna, instalacja grzewcza (z miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłowni 
lokalnej  lub ogrzewanie własne: gazowe, olejowe, elektryczne lub piece kaflowe), 
        4)  kuchnia wyposażona w jedno lub dwukomorowy zlewozmywak, kuchenkę 
gazową czteropalnikową z piekarnikiem lub równoważną użytkowo kuchenkę 
elektryczną, 
        5)  łazienka lub wydzielone w.c. wyposażone w miskę ustępową z dolnopłukiem i 
sedesem z tworzywa sztucznego (nowe) umywalkę z baterią ,  
        6)  łazienka wyposażona w wannę lub kabinę natryskową,  
        7)  stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV, stan dobry, 
        8)  wykończenie ścian – farba emulsyjna lub tapety, stan dobry,  
        9)  do lokalu winno przynależeć pomieszczenie piwniczne lub gospodarcze, 
      10)  stan podłóg – dobry, 
      11)  lokal nadający się do zamieszkania bez dodatkowych remontów. 
2.  Oferta powinna zawierać:     
        1)  Dane właściciela lokalu: 
             - osoba fizyczna (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego),   
             - inny podmiot (dokument potwierdzający funkcjonowanie na rynku). 
        2)  Dane lokalizacyjne przedmiotu sprzedaży tj. adres lokalu i jego oznaczenie 
ewidencyjne i numer księgi wieczystej, w której wpisany jest aktualny właściciel 
lokalu.  
        3)  Wykaz i powierzchnie poszczególnych pomieszczeń. 
        4)   Szkic lokalu. 
        5)  Cenę sprzedaży lokalu wraz z udziałem w gruncie. 
        6)  Sposób zapłaty ceny sprzedaży (jednorazowo-raty).  
3.  Gmina Rumia zastrzega sobie prawo obejrzenia lokalu przed wyborem oferty. 
4.  Oferty w sprawie sprzedaży winny być składane w terminie nie później niż 
do dnia 15 maja 2008r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok. 204, ul. 
Sobieskiego 7. 
5.  Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru którejkolwiek 
z ofert.  
6.  Szczegółowych informacji w sprawie udziela Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, pok.105, pod numerem telefonu (058) 6796524 oraz Naczelnik 
Wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska , pok.109, pod 
numerem telefonu (058) 6796503. 
7.  Najkorzystniejsza oferta stanowić będzie przedmiot rozpatrzenia na posiedzeniu 
Rady Miejskiej Rumi. 
 

WYWIESZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 
 

Burmistrza Miasta Rumi 
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 
477/83/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 21 marca 2008r. informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta w Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został 
wykaz obejmujący część nieruchomości, zabudowanej budynkiem użytkowym, 
położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego, stanowiącej własność Gminy Rumia, 
przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na cele: handel. 

 

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU  
DO SPORZĄDZENIA PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA 
 
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Burmistrz 
Miasta Rumi zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Rumi uchwały Nr 
XXIV/187/2008 z dnia 27 marca r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla układu 
komunikacyjnego Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania 
miejscowego planu na piśmie – listownie lub w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta Rumi w terminie do dnia 30.04.2008r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 

 

AKCJA PRZEWONIENIA GAZU W RUMI 
Urząd Miasta Rumi informuje mieszkańców, że Pomorski Operator Systemu 

Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku, przeprowadzi w 
dniach od 8 do 10 kwietnia 2008 roku na terenie  Rumi akcję przewonienia gazu 
ziemnego - „Wiosna - 2008”. Ma ona na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na 
gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.  

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy 
gazomierzach usuwane będą przez pracowników Pomorskiego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku. Służby Pogotowia 
Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę - tel. 992 (lub 
058 671 18 82, 058 679 66 55). 

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego przypomina, że usuwanie 
stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach 
gazowych w budynkach, należy do obowiązku właścicieli lub administratorów 
obiektów. 

 

NOWE PLACÓWKI POCZTOWE W RUMI 
 
Urząd Miasta Rumi przypomina, że kilka tygodni temu Rumia wzbogaciła 
się o nowe placówki pocztowe w mieście: na Szmelcie oraz w Białej 
Rzece.  

Filia Urzędu Pocztowego Rumia 1 przy ul. Sobieskiego 14 (wejście od 
ul. Sabata) czynna: 
- od poniedziałku do wtorku w godz. 8 – 15 
- od środy do piątku w godz. 10 – 17 
- w soboty  nieczynna 
Filia Urzędu Pocztowego Rumia 4 przy ul. Grunwaldzkiej 108 (Port 
Handlowy Auchan Rumia – Galeria Centrum Handlowego „Auchan”) czynna: 
- w dni robocze w godz. 10.30 – 17.30 
- w soboty w godz. 8 - 13 
 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
 
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Dąbrowskiego, składającej się z działki nr 
321/2 o powierzchni 508m2, zapisanej w KW 31955, obręb 17,  stanowiącej własność 
Gminy Rumia.  Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (plan wygasł z dniem 31.12.2003r.) a sposób jego zagospodarowania 
może zostać ustalony wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w trybie 
art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zm.).  Przedmiotowa działka jest 
zadrzewiona. Wycinka tych drzew w przypadku kolizji z przyszłym 
zagospodarowaniem tej nieruchomości będzie wymagała uzyskania zezwolenia, 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.  Działka stanowi grunt rolny w związku z 
powyższym przy zbyciu tej działki Agencji Nieruchomości Rolnych będzie 
przysługiwać prawo pierwokupu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany 
wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Rumi o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu 
z pod produkcji rolnej oraz uzgodnić z Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta 
Rumi, sprawę wjazdu na działkę nr 321/2 od strony  ul. Dąbrowskiego.   
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
 
Cena wywoławcza    195.800,00zł + 22% podatek VAT.    Wadium – 19.580,00zł  
Minimalne postąpienie – 1.960,00zł 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2008r. o godzinie 12.00  w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.  Warunkiem wzięcia udziału w 
przetargu jest wpłacenie wadium gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miasta 
Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 21 kwietnia 2008r.  
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, a w dniu 
przetargu przedłożyć 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. 
Szczegółowe informacje o nieruchomości 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.  
 

 

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA   
DLA MIESZKANEK RUMI i OKOLIC 

„Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” 
 

Program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, którego celem 
jest wykrycie raka piersi w jak najwcześniejszym stadium. 
W 2008roku na bezpłatne badania mammograficzne kobiet roczników 
od 1939 do 1958 (wiek 50-69 lat) zapraszają:  
 
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego 
im. F Ceynowy Wejherowo ul. dr. A. Jagalskiego  Rejestracja tel. (058) 
572-73-79 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 
Pracownia Mammografii w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 8.00 do 
13.00, we wtorki od 8.00 do 17.30 
 
Gabinet Mammograficzny NZOZ STERMED w specjalistycznej 
przychodni diagnostycznej w Wejherowie, ul. 1 Brygady Pancernej 
W.P. 36 (wejście od ulicy Rejtana przy tunelu samochodowym)  
Rejestracja tel. (058) 677-11-11  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, w soboty od 9.00 do 12.00  
 
UWAGA!  
Bezpłatne badanie przysługuje Paniom, które: 
- nigdy wcześniej nie chorowały na nowotwór,   
- nie miały wykonanej bezpłatnej mammografii w ciągu ostatnich 
24 miesięcy, 
- podczas ostatniego badania otrzymały pisemne zalecenie kontroli 
mammograficznej po upływa 12 miesięcy.  
 
Pacjentki na badanie mogą zgłaszać się po uprzedniej rejestracji 
telefonicznej. Prosimy o zabranie dowodu osobistego, książeczki 
RUM i opisy poprzednich badań mammograficznych. 
Tylko wczesna diagnoza daje pełną gwarancję wyleczenia. 
 
PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE - MOŻESZ 

WYGRAĆ ŻYCIE!!! 



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, 

DOSTAWY I USŁUGI 

Burmistrz Miasta Rumi 

informuje, że w miesiącu kwietniu zostało zaplanowane ogłoszenie 
otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 
 

1. Budowana nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej 
w ul. Gdyńskiej w Rumi. 

2. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej  
3. w części ul. Kilińskiego w Rumi. 
4. Budowa przepustu dla cieku wodnego na skrzyżowaniu ulic 

Batorego i Zielarskiej. 
5. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej  
6. w ul. Zielarskiej na odcinku od ul. Kamiennej do przepustu  
7. na Zagórskiej Strudze. 
8. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej  
9. w ul. Batorego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Zielarskiej. 
10. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej  
11. w ul. Chmielnej. 
12. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej  
13. w ul. Zdrojowej. 

 
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 MARCU 2008 

Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach postępowań 
publicznych rozstrzygniętych w m-cu Marcu  2008: 

 
1.  W postępowaniu ZP/341/41/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na czyszczenie, przekazywanie  odpadów do zakładu 
utylizacyjnego, eksploatację i monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
Gminy Rumia – przetarg 2: Złożonych ofert – 4, z czego odrzucono: 3.  
Wybrano wykonawcę: 
 „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A.  
z siedzibą: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46. 
Ilość otrzymanych punktów: 400,00 
Suma cen jednostkowych 4.619,79 zł. 
Wybrana oferta, po uwzględnieniu czynności podjętych na podstawie art. 26 
ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniała wszystkie wymagania 
stawiane wykonawcy przez zamawiającego i była jedyną ważną ofertą w 
postępowaniu. Jedynym kryterium była cena. 
2.  W postępowaniu ZP/341/04/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na modernizację ulicy Wileńskiej na odcinku od km 0+052 do 
wysokości ul. Grudziądzkiej w Rumi:Złożonych ofert – 2, z czego odrzucono: 0. 
Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” 
Olgierd Hewelt z siedzibą: 84-123 Połchowo, Mrzezino, ul. Lipowa 6. Ilość 
otrzymanych punktów: 300,00 
Cena wybranej oferty brutto:  376.971,64 zł. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72, ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela zamówienia 
wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
 
3.  W postępowaniu ZP/341/03/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na przebudowę skrzyżowania ulicy Kosynierów, Kościuszki i 
ulicy Żwirki i Wigury w Rumi:Złożonych ofert – 4, z czego odrzucono: 0. 
Wybrano wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o.  
z siedzibą: 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27. 
Ilość otrzymanych punktów: 300,00 
Cena wybranej oferty brutto:  1.086.793,30 zł. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72, ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela zamówienia 
wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

 
4.  W postępowaniu ZP/341/05/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie dojazdu do siedziby ZHP zlokalizowanej przy 
ul. Włókienniczej w Rumi: 
Złożonych ofert – 4, z czego odrzucono : 0. 
Wybrano wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI” Witold Waciński  
z siedzibą: 83-307 Kiełpino, ul. Długa 15. 
Ilość otrzymanych punktów: 400,00 
Cena wybranej oferty brutto:  111.313,19 zł. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72, ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela zamówienia 
wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

 

5.  W postępowaniu ZP/341/09/PN/PGMOŚ/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na pielęgnację zieleni miejskiej na  terenie miasta Rumi z 
uwzględnieniem składania ofert częściowych na rejony A i B:  
REJON A: 
Złożonych ofert – 4, z czego odrzucono : 2. 
Wybrano wykonawcę: 
Konserwacja Terenów Zieleni „GARDEN” Lucyna Ferlin  
z siedzibą: 84-207 Bojano, ul. Turystyczna 5. 
Ilość otrzymanych punktów: 400,00 
Cena wybranej oferty brutto:  167.890,00 zł. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72, ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który 
zaoferował najniższą cenę. 
REJON B: 
Złożonych ofert – 4, z czego odrzucono : 2. 
Wybrano wykonawcę: 
Firma Wielobranżowa „VIP” Justyna Czarnecka  
z siedzibą: 84-200 Wejherowo, Osiedle kaszubskie 21/24. 
Ilość otrzymanych punktów: 400,00 
Cena wybranej oferty brutto:  206.000,00 zł. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72, ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który 
zaoferował najniższą cenę. 

 

6.  W postępowaniu ZP/341/08/PN/GNR/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na pielęgnację zieleni miejskiej na  terenie miasta Rumi z 
uwzględnieniem składania ofert częściowych na rejony A i B: 
REJON A: 
Złożonych ofert – 4, z czego odrzucono : 2. 
Wybrano wykonawcę: 
Konserwacja Terenów Zieleni „GARDEN” Lucyna Ferlin  
z siedzibą: 84-207 Bojano, ul. Turystyczna 5. 
Ilość otrzymanych punktów: 400,00 
Cena wybranej oferty brutto:  167.890,00 zł. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72, ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela zamówienia 
wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

 
7.  W postępowaniu ZP/341/08/PN/GNR/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego wykonywanie usług melioracyjnych w celu utrzymania 
drożności rowów melioracyjnych w Rumi:Złożonych ofert – 4, z czego 
odrzucono : 0. 
Wybrano wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „REWERS” s.c.  
z siedzibą: 84-214 Bożepole Wielkie, ul. Długa 23. 
Ilość otrzymanych punktów: 349,40. 
Cena jednostkowa wybranej oferty brutto:  4.030,64 zł. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72, ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela zamówienia 
wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
 
8.  W postępowaniu ZP/341/06/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na odnowienie oznakowania poziomego ulic miasta  Rumi w 
roku 2008:Złożonych ofert – 5, z czego odrzucono : 2. 
Wybrano wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Usługowe „KABEX” Sp. z o.o.  
z siedzibą: 80-298 Gdańsk-Leźno 23 a. 
Ilość otrzymanych punktów: 400,00 
Cena wybranej oferty brutto:  75.009,77 zł. 
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72, ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela zamówienia 
wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
 
 

 



 


