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Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 
 
W czwartek, 30 pa ździernika br., odbyła si ę 
XXXVII sesja Rady Miejskiej Rumi. 
Tematem przewodnim były inwestycje w 
Rumi.  
 

Sesja rozpoczęła się od nadania 
pośmiertnie Pani Lidii Lipińskiej medalu „Za 
zasługi dla Miasta Rumi”. Z wnioskiem o jego 
przyznanie zmarłej niedawno społeczniczce i 
działaczce sportowej, wystąpiła Komisja Sportu, 
Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi.  

Bardzo sympatycznym akcentem sesji, było 
wręczenie podziękowań Panu Robertowi Plichcie 
paraolimpijczykowi z Rumi, który reprezentował 
nasz kraj na Paraolimpiadzie w Pekinie. 
Po uroczystości zaczęły się obrady Rady 
Miejskiej Rumi, przewidziane w porządku sesji. 

Prezentację na temat realizacji inwestycji 
przez Gminę Rumia w latach 2007 – 2008 
przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta Rumi ds. 
inwestycji Ryszard Grychtoł. Radni usłyszeli 
takŜe sprawozdania z działalności Administracji 
Budynków Komunalnych i Zarządu Cmentarza 
Komunalnego w Rumi.  

W toku dalszych obrad radni zdecydowali o: 
wysokości stawek podatku od nieruchomości w 
2009 r. (stawkę podwyŜszono o 4,2 %), liczbie 
nowych licencji taksówkarskich, którą zwiększono 
o 17 oraz zwiększyli stawki czynszu za dzierŜawę 
gruntów naleŜących do gminy o 2,3 %.  

Kilka uchwał na listopadowej sesji zostało 
podjętych przez Radę Miejska Rumi 
jednogłośnie. Dotyczyły one m.in.:  wspólnego 
opracowania przez samorządy województwa 
pomorskiego projektu Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), przystąpienia 
Gminy Rumia do realizacji projektu 
„Zintegrowany System Informacji Turystycznej 
Województwa Pomorskiego” oraz 
wydzierŜawienia  i uŜytkowania nieruchomości 
naleŜących do gminy.  

Radni nie przyjęli jednak: uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru inwestycji „Centrum 
Handlowo-Usługowe” i częściowo obszaru Białej 
Rzeki oraz uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obejmujący 
obszar między ulicami: Kosynierów, świrki i 
Wigury, Grunwaldzką, granicą działki nr 213/26, 
ul. Kapitańską, Cegielnianą i granicami z 
Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. 
Odrzucenie tych uchwał to ewidentne działanie 
na szkodę miasta, ograniczające moŜliwość 
rozbudowy centrum Auchan, ale takŜe 
właścicielom innych działek, uniemoŜliwiając im 
rozbudowę swoich domów.  

Większością głosów radni przyjęli budŜet z 
poprawkami zgłoszonymi przez radnego Piotra 
Zaradnego bez Ŝadnego uzasadnienia oraz nie 
zgodzili się na odejście radnego Jan 
Domańskiego ze składu Komisji Mieszkaniowej 
Rady Miejskiej Rumi. 

 

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 tre ść ogłoszenia o naborze 
dost ępna jest na tablicy ogłosze ń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urz ędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl./ 

INWESTYCJE W RUMI W LATACH 2007 - 2008 
 
Gmina Rumia realizuje na bie Ŝąco inwestycje zwi ązane z budow ą dróg, infrastruktur ą 
techniczn ą miasta oraz rozbudow ą dotychczasowych obiektów, jak np. boisk sportowych , 
budynków o światowych, Cmentarza Komunalnego przy ul. Górniczej . 
 

Trwają prace związane z budową dróg gminnych. W 2007 r. wykonanych było 2217 mb dróg , w 2008 r. będzie 
ich juŜ 4939 mb , a w roku przyszłym  planowane jest powstanie 9496 mb dróg . Inwestycje drogowe wraz z 
infrastrukturą realizowane są we wszystkich cz ęściach Rumi . 

Na Szmelcie , w trakcie realizacji są cztery ulice: Chmielna (na tej ulicy prace budowlane są na ukończeniu), 
Zdrojowa, Zielarska i Batorego. Infrastruktura powstaje dla ul. Łąkowej i fragmentu ul. Zielarskiej. Przygotowywana 
jest dokumentacja dla ul. Batorego, a na realizację czeka Podmokła, obecnie utwardzona płytami. 

Na Zagórzu,  w toku jest budowa ul. Strzeleckiej, która jeszcze w tym roku zostanie ukończona. Na ul. Nizinnej 
od ul. Leśnej zawiązał się Komitet Społeczny Mieszkańców i dzięki temu wybudowano nawierzchnię na odcinku tej 
ulicy oraz wybudowano kanalizację deszczową z wylotem do kanału w ul. Towarowej. Dla kolejnych ulic, takich jak: 
Podgórna, Płk. Dąbka,  Skarpowa oraz fragmentu Nizinnej, została przygotowana dokumentacja techniczna. 
Rozpoczęcie prac na Płk. Dąbka i Skarpowej zaplanowano na I półrocze 2009 r.  

W Janowie Le śnym , realizowane są obecnie dwie ulice: Garbarska i Polna. Zakończenie prac budowlanych na 
tych drogach zaplanowano na grudzień tego roku. W dniu 4 listopada br. dokonano otwarcia ofert w przetargu na 
wybór wykonawcy ul. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Budowa tej ulicy częściowo współfinansowana 
jest przez mieszkańców w ramach Inicjatyw Społecznych. Dla kolejnych ulic: Hutniczej i Tkackiej wykonano juŜ 
projekty. Gotowa jest bowiem koncepcja przebiegu ul. Hutniczej od Włókienniczej do Stalowej, a projekt budowlano-
wykonawczy od Włókienniczej do Górniczej i Tkackiej.  
Ukończona została juŜ budowa ul. Wileńskiej (wykonano utwardzenie docelowe brakującego odcinka ulicy) oraz 
montaŜ sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu Gdańskiej i Katowickiej. Na ul. Gdyńskiej trwają prace na odcinku od 
ul. Dębogórskiej do Sopockiej.  
Gotowa jest teŜ dokumentacja do budowy ulic: Targowej, Piłsudskiego i Łokietka. Czekamy na pozwolenie na 
budowę, a realizacja nastąpi w I półroczu 2009 r.  

W Starej Rumi , w  ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej” wykonano dokumentację techniczną 
kanalizacji deszczowej w ulicach: Topolowej, Kasztanowej, Bukowej, Borówkowej, Kazimierskiej, Chełmińskiej do 
Wiązowej. Trwa pozyskiwanie pozwolenia na budowę. W przypadku uzyskania środków zewnętrznych, inwestycja w 
pełnym zakresie rozpocznie się w przyszłym roku. W przypadku braku dofinansowania zewnętrznego, inwestycję 
rozpoczniemy w ograniczonym zakresie, budując kanał kanalizacji deszczowej w ulicach: Kazimierskiej, Bukowej, 
Chełmińskiej.  
Wykonano juŜ dokumentację techniczną dla ulic: Świętopełka, Lipowej i Mostowej (tutaj konieczny był dodatkowy 
projekt techniczny dla przebudowy mostu nad Zagórską Strugą, który okazał się być w gorszym stanie technicznym, 
niŜ sadzono). Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na I kwartał 2009 r.  

W Rumi Centrum  wybudowane zostało pięć ulic: Poprzeczna, Wąska, Równa, Krótka, Saperów. Jeszcze w tym 
roku zostanie ukończona ul. Lotników. Natomiast, dla ulic: Chrobrego, Kwiatowej, Słonecznej, Asnyka wykonana jest 
dokumentacja techniczna. 
Dla ul. Kwiatowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 5 listopada br. dokonano otwarcia ofert. 
Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się jeszcze w tym miesiącu. Dla ulic: Chrobrego, Słonecznej i Asnyka 
jeszcze w tym roku planuje się przeprowadzić postepowanie przetargowe.    

W Białej Rzece  ukończona została budowa dwóch ulic: Fredry i Kosynierów oraz przebudowa skrzyŜowania 
ulic: świrki i Wigury, Kosynierów i Kościuszki. Zarówno przebudowa, jak i instalacja sygnalizacji świetlnej znacząco 
poprawiło bezpieczeństwo ruchu na tym skrzyŜowaniu.   
Gotowa jest takŜe dokumentacja do budowy infrastruktury dla połączenia ulic: Reja, Kossaka, Grottgera i śytniej, 
pozwalająca rozpocząć realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Białej Rzeki.  

Na Lotnisku , wybudowano ulice: Kilińskiego, Partyzantów i Irysową, w końcowej fazie przygotowania jest juŜ 
dokumentacja dla ulic: Okrzei i RóŜanej. Ich budowa rozpocznie się w 2009 r.  

Cały czas trwa rozbudowa infrastruktury technicznej  na terenie Rumi. I tak, zrealizowano sieć wodociągową 
na ulicach: Jeziornej, Oksywskiej, Kosynierów i Kasztelańskiej. W trakcie realizacji, bądź w trakcie przygotowywania 
do niej są sieci w ulicach: Świętopełka, Cegielnianej, Torfowej oraz wysięgniku Grunwaldzkiej. Sieć kanalizacji 
sanitarnej jest juŜ gotowa w ul. Jeziornej i ul. Oksywskiej. Natomiast, sieci w ulicach: Stalowej i Piłsudskiego, są 
przygotowywane do realizacji.  

W ramach budowy dróg w Rumi buduje się równieŜ instalacje o świetlenia ulicznego . Ponadto, uzupełniono 
oświetlenie na ulicach: Gałczyńskiego, Porzeczkowej, Jagodowej, Truskawkowej, Świętopełka, Skarpowej, 
Krakowskiej i Czarneckiego.  

Oprócz dróg, realizowane są takŜe inne inwestycje . JeŜeli chodzi o obiekty sportowe , to w ramach 
rządowego programu „Blisko –Boisko” przy Gimnazjum nr 4, powstało boisko do gry w piłkę noŜną ze sztucznej trawy. 
W 2008 r. Rumia przystąpiła takŜe do rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”, w ramach którego powstaje 
kompleks boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9.  
Zbudowano boisko do koszykówki przy ul. Fredry, powstają trybuny przy boisku MOSiR - zakończenie prac 
zaplanowano w styczniu 2009 r. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2006 r.  
Trwają teŜ prace nad wykonaniem oświetlenia boiska przy ul. Wrocławskiej, rozbudową infrastruktury sportowej w 
Szkole Podstawowej nr 10 (powstaną przy niej: sala gimnastyczna, boiska i obiekty towarzyszce). Przygotowywana 
jest dokumentacja na budowę boisk: SALOS i treningowego MOSiR (prace projektowe). 

Wymieniając pozostałe inwestycje realizowane w mieście, naleŜy wspomnieć o rozbudowie Cmentarza  
Komunalnego . Wybudowano kolejną kwaterę grzebalną ze 130 miejscami pochówku wraz z fragmentem drogi 
wewnętrznej wzdłuŜ sektora.  

Natomiast, z inicjatywy i przy współfinansowaniu przez Społeczny Komitet Budowy, wykonano Pomnik  Jana 
Pawła II – „VERITATIS SPLENDOR” Blask Prawdy , przy rondzie nazwanym Jego imieniem.  
  

UWAśAJ NA CZAD! ZRÓB PRZEGL ĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH ! 
 
Tlenek w ęgla (czad),  to bezbarwny, bezwonny i lŜejszy od powietrza gaz, który powstaje w wyniku 
niepełnego spalania substancji organicznych (drewno, węgiel, gaz). Jest lŜejszy od powietrza, łatwo przenika 
przez ściany, stropy i warstwy ziemi. Zaczadzenie bardzo często kończy się śmiercią człowieka. 
W latach 2006 – 2008 w Rumi zatruło si ę czadem 19 osób , w tym czworo dzieci! 
Burmistrz Miasta Rumi przypomina, a zarazem apeluje do mieszka ńców , aby: 
- zlecili uprawnionym osobom przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej i kominowej i koniecznie 
zachowali dokumenty z przeglądów kominiarskich i gazowych.  
- regularnie usuwali zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 4 razy w roku z pieców 
węglowych (na paliwo stałe), 2 razy w roku z pieców gazowych i olejowych oraz  raz w roku z przewodów 
wentylacyjnych 
- nie pozostawiali bez nadzoru włączonych urządzeń gazowych. 
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STYPENDIA BURMISTRZA  
 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  
przypomina, Ŝe 15 listopada br . mija termin  
składania wniosków  o przyznanie stypendium 
Burmistrza Miasta Rumi za osi ągni ęcia 
artystyczne i sportowe.   

O stypendium mogą się starać mieszkańcy 
Rumi, będącymi uczniami gimnazjów szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się maturą, pod 
warunkiem, Ŝe przedstawią zaświadczenie o 
rozpoczęciu w tym samym roku studiów na I roku..  

Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą 
występować: dyrektorzy szkół, uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz ich 
absolwenci, studenci, dyrektorzy Domów Kultury, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla 
uczniów/studentów do nich naleŜących. 

Stypendium moŜna otrzymać za osiągnięcia 
artystyczne i sportowe (indywidualne i zespołowe) 
uzyskane w roku kalendarzowym, w którym składany 
jest wniosek. Do wniosku naleŜy dołączyć 
potwierdzone kopie dokumentów wskazujących 
na szczególne osiągnięcia.      

Szczegółowe informacje moŜna znaleźć w 
regulaminie przyznawania stypendiów dostępnym na 
stronie internetowej www.rumia.eu lub otrzymać w 
Wydziale Edukacji tut. Urzędu. (tel. 679-65-18 lub 
679-65-47)  

 

DLA BEZROBOTNYCH 
 

Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta 
Rumi informuje, Ŝe zasiłki dla bezrobotnych z 
terenu Rumi , będą wypłacane: 12 listopada 
(nazwiska zaczynające się na A – K)  i 13 listopada 
(nazwiska L – Z) 2008 roku w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym w Redzie.  

Natomiast, termin składania o świadcze ń w 
Powiatowym Urz ędzie Pracy w Wejherowie  przez 
osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku 
został wyznaczony na: 19 listopada (nazwiska 
zaczynające się na A – K), 20 listopada  (L - P), 21 
listopada (nazwiska R - Z). 
 

FORUM DORADZA 
 

Gdyńskie Forum Myśli Współczesnej 
zaprasza w kaŜdy ostatni wtorek miesi ąca od 
godz. 16.30 do 18.00  do Domu Kultury 
„Janowo”, ul. Pomorska 11 , na dyŜury Biura 
interwencji obywatelskich, bezpłatnego 
doradztwa prawnego, działań antykorupcyjnych.  

Biuro moŜe takŜe pomóc nieodpłatnie w 
napisaniu pisma urzędowego, pozwu, skargi, 
zaŜalenia. 
 

  

 

XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI RELIGIJNEJ  
IM. KS. STANISŁAWA ORMI ŃSKIEGO W RUMI 

 
W październiku odbyła si ę jedna z najwa Ŝniejszych mi ędzynarodowych imprez w Rumi – 

jubileuszowy, bo XX Mi ędzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stan isława 
Ormińskiego. Impreza odbywała si ę w dniach 23 - 25 pa ździernika, w ko ściele pw. Naj świętszej 
Marii Panny Wspomo Ŝenia Wiernych.  
W tym roku do rywalizacji w dwóch festiwalowych konkursach stanęło ponad 20 uczestników. Wśród 
nich takŜe goście z Niemiec, Łotwy, Litwy i Rosji. Jury obu konkursów, zdecydowało o następującym 
podziale nagród: 
Konkurs Muzyki Organowej  
I nagroda – Lucas Pohle  z Universita’t des Kunste Berlin  
II nagroda – Tomasz Zebura  z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzeskiego  
w Warszawie  
Konkurs Zespołów Chóralnych  
I nagroda – Chór Kameralny Akademii Rolniczej w Szczecinie  pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej-
Salamon 
II miejsce - Kwartet Wokalny „Ad libitum” z Gniezna  pod dyrekcja Jarosława Krenza 
III miejsce – Chór „Lira” im. Ks. Stanisława Ormi ńskiegio z Rumi  pod dyrekcja Karoliny Pettke 
Wyró Ŝnienia:  
- Chór „Benedictus”  przy Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu  pod dyrekcją Benedykta 
Frąckiewicza 
- Zamkowy Chór Kameralny z Ostródy  pod dyrekcją Andrzeja Kowalskiego  
- Chór „Canticum Novum” I Liceum Ogólnokształc ącego i Gimnazjum Dwuj ęzycznego im. 
Karola Marcinkowskiego z Poznania pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej 
Z racji 20-letniego Jubileuszu tegoroczny festiwal miał szczególnie uroczysta oprawę. Komitet 
Organizacyjny przygotował szczególnie podziękowania dla osób i instytucji, które od wielu juŜ lat i w 
róŜnej formie wspierają to muzyczne przedsięwzięcie.  Do szczególnie wzruszających naleŜało 
uhonorowanie abpa Tadeusza Gocłowskiego , jako wieloletniego patrona festiwalu oraz rumianki, 
Danieli Sławianowskiej , obecnej na kaŜdym festiwalu i wręczającej kwiat wybranemu uczestnikowi. 
 

ZŁOTE GODY RUMIAN 
 

W ostatnich tygodniach trzy pary Rumian obchodziły 50-lecia Po Ŝycia Mał Ŝeńskiego . W gronie 
Jubilatów znaleźli się: Państwo Maria i Jan Biruntowie oraz Pa ństwo Halina i Zygmunt Grenkowscy. 
Natomiast,  
65-lecie Po Ŝycia Mał Ŝeńskiego obchodzili: Państwo Janina i Jan Labuhnowie, 

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..  
 

LISTOPADOWE AKCJE  MIEJSKIEGO KLUBU  HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI  „ RUMIA”  

 
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi „RUMIA ”, powołany do Ŝycia w lecie br.,  zaprasza 

krwiodawców do udziału w listopadowych akcjach honorowego oddawania krwi.  Pierwsza, odbędzie się 15 
listopada (sobota) br . W godz. 10 – 14 , na parkingu przed „Auchan”  czekać będzie specjalny autobus, 
gdzie wszyscy ludzie dobrej woli będą mogli oddać honorowo swoją krew.  

Wszyscy, którym w tym terminie nie uda się krwi oddać, będą mogli to zrobić 22 listopada br.  (sobota). 
Tym razem specjalny autobus będzie stał na parkingu przy Targowisku Miejskim . TakŜe w tym dniu, akcja 
odbywać się będzie w godz. 10 – 14. 
 

PRZEKAś ZABAWKI DOMOM DZIECKA I SZPITALOM 
 

W ostatni ą sobot ę listopada (29.11.2008)  harcerze z 10 dru Ŝyny ZHP „Czerwone berety ”, 
organizują akcję zbiórki zabawek dla milusi ńskich z domów dziecka oraz przebywaj ących w 
szpitalach.  

Zabawki – wszystkie oprócz gier planszowych i zwi ązanych z przemoc ą – będą zbierane w 
następujących miejsca w Rumi: 
 
- Miejskim Domu Kultury, przy ul. Mickiewicza 19 
- Domu Kultury „Janowo”, przy ul. Pomorskiej 11 
- Kościele pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego, przy ul. A. Fr edry 25 
- Kościele pw. św. Jozefa i św. Judy Tadeusza, przy ul. Podgórnej 1 
- Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Pomorsk iej 11 
 

W imieniu harcerzy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Rumi do udziału w akcji. 
JeŜeli macie Państwo w domu czy na strychu zabawki, którymi Wasze dzieci juŜ się nie bawią, warto 
oddać je tym milusińskim, dla których pluszowy miś jest jedyną rzeczą pozwalającą marzyć o 
prawdziwym domu lub tęskniącym za domem podczas trudnych chwil w szpitalu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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  

 



Z MOPS - ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
 

Z dniem  01 października 2008 r.   weszła w Ŝycie  ustawa  z dnia 7 września 2007r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów   (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.), która zastąpiła ustawę z 
dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. 
Osob ą uprawnion ą do świadcze ń z Funduszu Alimentacyjnego  (w skrócie: świadczenie z FA) jest 
dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być równieŜ alimenty na podstawie ugody 
zawartej przed sądem), jeŜeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.  
Świadczenia z FA przysługuj ą: 

� na dziecko do ukończenia 18 roku Ŝycia.  
� na dziecko w wieku powyŜej 18 roku Ŝycia do ukończenia 25 lat, jeŜeli uczy się w szkole lub 

szkole wyŜszej.  
� na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic 

nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. 
Egzekucja jest bezskuteczna , jeŜeli w okresie dwóch miesięcy przed złoŜeniem wniosku o 

świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej naleŜności z tytułu zaległych i bieŜących 
zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim 
zaświadczeniem, o które występuje osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego 
lub organ właściwy wierzyciela, w którym osoba ubiega się o powyŜsze świadczenia. 

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyŜ dłu Ŝnik mieszka za 
granic ą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA 
wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego 
sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych 
alimentów lub niemoŜność prowadzenia egzekucji. 

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być 
wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje teŜ na dzieci 
wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małŜeński, Ŝyje w nieformalnym związku lub 
osoba zobowiązana do alimentacji nie płaci zasądzonych alimentów.  

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeŜeli przeci ętny miesi ęczny dochód netto na osob ę 
w rodzinie w roku poprzedzaj ącym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo 
do świadczenia z FA na okres od 1 października 2008 r. do 30 września  2009 r. brany jest pod uwagę 
dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r. 

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieŜąco zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niŜ po 
500 zł na kaŜde z uprawnionych do alimentów dzieci. 

Wnioski o przyznanie świadczeń z FA,  naleŜy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Rumi - Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Abrahama 17 w dniach: 

pon., wt., czw., pt.  -  8˚˚ - 14˚˚ 
śr.   - 10˚˚ - 17˚˚ 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iŜ 1 września 2008 rozpoczął się 
nowy okres zasiłkowy wypłat świadczeń rodzinnych, który będzie trwał od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 
r. Druki wniosków na nowy okres zasiłkowy wydawane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rumi przy ul. Abrahama 17- Dział Świadczeń Rodzinnych oraz w Urzędzie Miasta Rumi 
w Biurze Obsługi Mieszkańców. 
       Informujemy, iŜ nie uległo zmianie kryterium dochodowe, uprawniające do pobierania świadczeń 
rodzinnych, które nadal wynosi 504,00 zł na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeŜeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza 583,00 zł. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 



KALENDARZ IMPREZ  W RUMI   
LISTOPAD 2008 

 
08 (sobota); godz. 14.00-16.00; MKS ORKAN SEMEKO RUMIA - 
CARTUSIA KARTUZY  mecz piłki noŜnej seniorów III liga bałtycka Stadion 
MOSiR ul. Mickiewicza 43, org.  MKS Orkan Rumia 
.godz.18.00-20.00; KS ŁĄCZPOL GDYNIA - KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA 
mecz piłki ręcznej - ekstraklasa kobiet; Hala  Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49; org.  KS Łączpol Gdynia 
09 (niedziela); godz. 11.00-14.00; TPS RUMIA -  ALPAT GDYNIA - PUCK  
turniej piłki siatkowej – młodziczki; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR, 
ul.  Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz. 11.00-13.00; SAPA RUMIA JANOWO - POLONIA GDA ŃSK mecz 
piłki noŜnej junior D1 - liga pomorska  Boisko MOSiR, ul. Gdyńska, org. 
SAPA Rumia Janowo;  
godz. 16.00; Janowski Salon Muzyczny  „INSTRUMENTY JAKICH NIE 
ZNACIE” , prowadzenie Barbara śurowska-Sutt; Dom Kultury SM 
„Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM „Janowo” 
godz. 19.00; 90 rocznica odzyskania niepodległo ści , „TA, CO NIE 
ZGINĘŁA” - koncert pie śni w wykonaniu Teatru Otwartego,  Kościół 
Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1, org. MDK 
11 (wtorek); godz.  11.00 Msza Święta w  intencji Ojczyzny w kościele 
św. Józefa i św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1 (z udziałem pocztów 
sztandarowych) 
godz. 12.00; skąłdanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej oraz  przy 
pomniku J. Wybickiego i H. Derdowskiego  
godz. 12.00-14.00; MKS ORKAN RUMIA - ORZEŁ TR ĄBKI WIELKIE  
mecz piłki noŜnej junior C2 - liga pomorska, Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 
godz. 16.00; Koncert Pie śni Patriotycznych w wykonaniu Chóru św. 
Cecylii  z parafii św. krzyŜa w Rumi, pod kierunkiem Krzysztofa 
Brzozowskiego ; Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK SM 
Janowo 
godz. 18.00 VIII rocznica powstania Świętojańskiej Orkiestry D ętej – 
uroczysta msza św., bezpośrednio po mszy koncert w wykonaniu 
Orkiestry Świętojańskiej ;  Kościół św. Jana z Kęt w Rumi, ul. 
Stoczniowców 23, org. Parafia 
13 (czwartek) godz. 18.00 Wernisa Ŝ „Pejza Ŝe Polski ” malarstwo, 
gobelin, fotografia , Koło Plastyków Gdynia im. Wacława 
Szczeblewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Gdyni; Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK 
14 (piątek) godz. 18.00; wystawa fotograficzna Mariana Tracza „Rumia 
moje miasto – Janowo moja dzielnica”, Dom Kultury SM Janowo, ul. 
Pomorska 11; org. DK SM  Janowo i MDK 
15 (sobota); godz. 12.00-14.00; TPS RUMIA - UKS WEJHEROWO   mecz 
piłki siatkowej – kadetki Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR  
ul. Mickiewicza 49, org.  TPS Rumia; 
godz. 14.00 -18.00; Wystawa obrazów „Igł ą i nitk ą malowane” Klub 
Parafii Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1 org. Galeria Haftu 
(Dom Abrahama) ul. Starowiejska 
godz. 16.00, 85-lecie Chóru Św. Cecylii – uroczysta msza św, po mszy 
koncert jubileuszowy; Kościół pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Św.m, ul. 
Kościelna 20  
godz. 18.00-20.00; EC WYBRZEśE TPS RUMIA - ORGANIKA 
BUDOWLANI ŁÓD Ź mecz piłki siatkowej - I liga kobiet; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz. 18.00; „Muzyka Zabaw ą, Zabawa  Muzyką" pt.   „JAK ONI 
ŚPIEWAJĄ" uroczysta msza św. z okazji święta patronki koncert - 
wykonawcy - Chór Świętojański i soliści;  Kościół św. Jana z Kęt, ul. 
Stoczniowców 23, org. Chór Świętojański 
16 (niedziela); godz. 8.30-15.00; „GRAND PRIX RUMI 2008/2009 w 
Tenisie Stołowym”   I edycja; Hala  Widowiskowo-Sportowa  MOSiR  
ul. Mickiewicza 49 - zapisy: juniorzy, seniorzy   8.30-9.30  pierwsze gry: 
9.45; Szk. Podst, Szk. Gim, dziewczęta: 9.30-10.30 pierwsze gry: 10.45, 
org. MOSiR 
godz. 8.00 -18.00; Wystawa obrazów „Igł ą i nitk ą malowane” Klub 
Parafii Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1 org. Galeria Haftu 
(Dom Abrahama) ul. Starowiejska  

KASZUBSKA  NIEDZIELA W JANOWIE 
- godz. 14.00 msza św. z liturgią w języku kaszubskim w kościele św. Jana 
z Kęt    
- godz. 15.00 program artystyczny w Domu Kultury SM „Janowo” ul. 
Pomorska 11 
wyst ęp zespołu „Kaszubianki”, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Chwaszczynie; wystawa kolekcji akordeonów z kolekcji Pawła Nowaka, 
koncert Kwartetu Pawła Nowaka   
 godz. 17.00; UKS I LO Viking Rumia – mecz piłki koszykowej  o wejście 
do II ligi, Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4, 
org. UKS Viking 
18 (wtorek) godz. 18.00; UKS I LO Viking Rumia – UKS Ósemka 
Wejherowo  mecz piłki koszykowej  o wejście do II ligi, Hala Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4, org. UKS Viking 
19 (środa) godz. 18.00; „Galeria u Bibliotekarek” wernisa Ŝ wystawy 
malarstwa olejnego - Emilia Lucyna Sobieraj, Miejska Biblioteka 
Publiczna ul. Pomorska 11, org. MBP 
20 (czwartek); godz. 10.00-15.00; Miejskie Igrzyska Młodzie Ŝy Szkolnej  
Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Dziewcz ąt i Chłopców ; 

antresola - Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49 org. 
MOSiR Rumia, Szkolne Zespoły Sportowe w Rumi 
godz. 18.00; wieczór poezji pt. „Samotno ść i pragnienie” Jarosław 
Seidel oraz „Bawmy si ę sztuk ą” Murka Sykora , Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK  
21 (piątek); godz. 10.00-15.00; Miejskie Zawody Szkół Gimnazjalnych 
W Tenisie Stołowym Dziewcz ąt i Chłopców;  antresola- Hala  
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49 org. MOSiR RUMIA, 
Szkolne Zespoły Sportowe w Rumi 
godz. 16.00; Festiwal Piosenki Harcerskiej  – Dom Kultury SM „Janowo” 
ul. Pomorska 11, org. ZHP Rumia 
22 (sobota); godz. 10.00-14.00; MIKOŁAJKOWY TURNIEJ NBA RUMI  
kat. Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Open; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. MOSiR 
godz. 15.00-17.00; TPS RUMIA - TREFL GDYNIA  mecz piłki siatkowej – 
kadetki; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49, org. TPS 
Rumia 
godz. 10.00; Festiwal Piosenki Harcerskiej  – Dom Kultury SM „Janowo” 
ul. Pomorska 11, org. ZHP Rumia 
23 (niedziela); godz. 11.00-13.00; TPS RUMIA - ALPAT GDYNIA  mecz 
piłki siatkowej – juniorki; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia; 
godz. 17.00; UKS I LO Viking Rumia – mecz piłki koszykowej  o wejście 
do II ligi, Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4, 
org. UKS Viking 
godz. 18.00; 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi  – biesiada 
literacka z udziałem Agaty Passent  felietonistk ą i dziennikark ą; Dom 
Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. MBP Rumia 
25 (wtorek); godz. 10.00-14.00; Miejskie Igrzyska Młodzie Ŝy Szkolnej  
Szkół Podstawowych w Pływaniu Dziewcz ąt i Chłopców ; Pływalnia 
MOSiR ul. Rodziewiczówny 10, org. MOSiR Rumia, Szkolne Zespoły 
Sportowe w Rumi 
godz. 10.00-14.00; Miejskie Zawody Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu 
Dziewcz ąt i Chłopców;  Pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 10 MOSiR 
Rumia, Szkolne Zespoły Sportowe w Rumi 
29 (sobota); godz. 12.00-14.00; TPS RUMIA - TPS SŁUPSK  mecz piłki 
siatkowej – kadetki; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 
49 org. TPS Rumia 
godz. 16.00-22.00; „GRAND PRIX RUMI 2008/2009 w Piłce Siatkowej”  I 
edycja – eliminacje; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 
49, org. MOSiR 
godz. 17.00  Koncert Kameralny pt. „Usta milcz ą, dusza śpiewa” 
wykonanie: Magdalena Ułanowicz - sopran, Dominika BłaŜeja – skrzypce, 
Marcin Kowalczyk - fortepian, Marek Giewartowski - tenor, Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
30 (niedziela); godz. 11.00-13.00; TPS RUMIA - GEDANIA GDAŃSK 
mecz piłki siatkowej – juniorki; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR 
ul. Mickiewicza 49, org. TPS Rumia 
godz. 12.00; spektakl dla dzieci pt. „Metamorfozy” w wykonaniu 
Państwowego Teatru Lalki „T ęcza” ze Słupska, Klub przy Parafii Św. 
Józefa i Św. Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1, org. Parafia 
godz. 15.30; Rodzinne Spotkania Teatralne –  spektakl dla dzieci i 
dorosłych pt. „Metamorfozy” w wykonaniu Pa ństwowego Teatru Lalki 
„Tęcza” ze Słupska ; Dom Kultury SM „Janowo” ul. Pomorska 11, org. DK 
SM Janowo 
godz. 17.00; UKS I LO Viking Rumia – mecz piłki koszykowej  o wejście 
do II ligi, Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Starowiejska 4, 
org. UKS Viking 

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 bezpo średnio u organizatorów, którzy 
zastrzegaj ą sobie prawo zmian w kalendarzu 
 

PODZIĘKOWANIA OD RUTW 
 

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku s kłada 
serdeczne podzi ękowania   wszystkim osobom i instytucjom , które w 
szczególny sposób przyczyniły się  i pomogły zarządowi w przygotowaniu 
uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2008/2009. 

Uroczysta inauguracja odbyła si ę w sobot ę 11 października,  
w ko ściele Naj świętszej Marii Panny Wspomo Ŝenia Wiernych,  

przy ul. Dąbrowskiego26, o godz. 10. 
RUTW dziękuje: 

Ks. Proboszczowi Janowi Oleksiakowi  i ks. Piotrowi Przymorskiemu  z 
Parafii Najświętszej Marii Panny WspomoŜenia Wiernych, Panu 
Eugeniuszowi Zwarze  i Pani Marzenie Graczyk  oraz Chórowi 
„Rumianie”, Panu Profesorowi Edmundowi Wittbrodtowi , Senatorowi RP, 
Panu Maciejowi Tomkunowi, Panu Ludwikowi Bachowi , Urzędowi 
Miasta Rumi , Fundacji  Pomocy Społecznej Banku Rumia  
Spółdzielczego, Wytwórni Wędlin Kummer , Kwiaciarni „Asia”  

oraz 
wszystkim rumskim parafiom , mediom, wszystkim słuchaczom RTUW , 
zaproszonym gościom , za liczne przybycie na uroczystość inauguracyjną, 
Ŝycząc wiele satysfakcji i pozytywnych wartości związanych ze 
zdobywaniem wiedzy do końca Ŝycia, poprzez ustawiczne kształcenie  



OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI 
 

Burmistrz Miasta Rumi informuje , 
 

Ŝe zgodnie z uchwałą Nr LII/563/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 
2006r. , na wniosek uŜytkownika wieczystego, Burmistrz Miasta moŜe odroczyć 
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 umorzyć w całości lub 
w części tą opłatę. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniosku dołączyć 
dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną oraz osób pozostających  
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, 
DOSTAWY I USŁUGI 

 
Burmistrz Miasta Rumi informuje, Ŝe w miesi ącu listopadzie  zostało 

zaplanowane ogłoszenie otwarcia post ępowań publicznych na 
następujące zadania: 

 
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierskiej, Bukowej, 

Chełmińskiej, Jagodowej i Świętopełka. 
2. Budowa ul. Słonecznej i Asnyka. 
3. Budowa ul. Chrobrego i odcinka ul. Równej. 
4. Budowa ul. Targowej. 
5. Budowa ul. Okrzei. 
6. Budowa ul. Świętopełka. 
7. Dowóz osób niepełnosprawnych do szkół w roku 2009. 
8. Wykonywanie prac interwencyjnych przy zieleni miejskiej (wycinki, 

cięcia sanitarne, redukcje korony) w roku 2009. 
9. Opracowanie MPZP dla ul. Partyzantów. 
10. Czyszczenie i bieŜące utrzymanie kanalizacji deszczowej w Rumi 

w roku 2009. 
11. 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 PAŹDZIERNIKU 2008 
 

Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach post ępowań publicznych 
rozstrzygni ętych w m-cu pa ździerniku  2008: 

 
1.  Post ępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
budow ę ul. Lotników w Rumi . 
     Znak sprawy: ZP/341/33/08. 
     Liczba ofert otrzymanych – 1. 
     Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0. 

 
WYBRANY WYKONAWCA: 

Oferta nr 1 
1) nazwa: Firma Handlowo Usługowa „BC” Bogdan Ciskowski;         
2) siedziba i adres: 84-106 Leśniewo, ul. Leśna 20; 
3) zaproponowana cen brutto: 148.842,89 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 400,00. 
Wybrana oferta była jedyną złoŜoną i waŜną ofertą w postępowaniu. Jedynym 
kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w 
takiej sytuacji, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował 
najniŜszą cenę. 
2.Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej r ęki w trybie 
zamówienia z wolnej r ęki na wykonanie robót dodatkowych przy budowie 
ul. Batorego w Rumi. 
      Znak sprawy: ZP/341/41/08.  

 
WYBRANY WYKONAWCA 

 
Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI” Witold Waciński z siedzibą:   
83-307 Kiełpino, ul. Długa 15, za kwotę: 135.175,26 zł 
W trakcie budowy ul. Batorego w Rumi (postępowanie nr ZP/341/18/08) 
okazało się, Ŝe koniecznym stało się wykonanie robót dodatkowych, których nie 
moŜna było przewidzieć w trakcie sporządzania dokumentacji i organizacji 
przetargu na budowę ul. Batorego. Wszystkie roboty dodatkowe, które wynikły 
przy budowie ul. Batorego zostały ujęte w protokole konieczności podpisanym 
przez obie strony. Do negocjacji w sprawie realizacji zamówienia zaproszono 
Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI” Witold Waciński, poniewaŜ realizacja 
zamówienia podstawowego uzaleŜniona była od wykonania robót dodatkowych. 
W związku z powyŜszym niniejsze postępowanie prowadzone było w trybie 
zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 
1655/.  
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych. 
 
 3. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na  
wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Stalowej w  Rumi. 
     Znak sprawy: ZP/341/32/08.  
     Liczba ofert otrzymanych – 2. 
     Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0. 

 
WYBRANY WYKONAWCA 

      Oferta nr 2  
1) nazwa: P.H.U. KOSZAŁKA, Wiesław Koszałka,  

2) siedziba i adres: 84-252 Zamostne 9;  
3) zaproponowana cena brutto: 126.889,96 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 400,00.  

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 
Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniŜszą 
cenę. 

POZOSTAŁE ZŁOŹONE OFERTY 
Oferta nr 1 

1) nazwa firmy: P.H.U. GAZ-RUR, Katarzyna Trepczyk, 
2) siedziba i adres: 81-198 Kosakowo, Pogórze, ul. Wiejska 1a; 
3) zaproponowana cena brutto: 188.470,79 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 269,32.  

 
4. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczon ego na 
budow ę oświetlenia ulicy Cmentarnej, Świętopełka oraz przyległych 
terenów publicznych w Rumi. 
       Znak sprawy: ZP/341/31/08. 
       Liczba ofert otrzymanych – 5. 
       Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 3. 

 
WYBRANY WYKONAWCA: 

      Oferta nr 5 
1)  nazwa: Prywatne Przedsiębiorstwo „ELWOZ”, Kazimierz Woźniak; 
2)   siedziba i adres: 83-334 Miechucino, Szklana 44; 
3) zaproponowana cena brutto: 139.402,78 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 - odrzucona 

1) nazwa: Przedsiębiorstwo Wolfram s.j. Mokrzycki, Podgórski; 
2) siedziba i adres: 84-120 Władysławowo, ul. śytnia 3. 

Oferta nr 2 - odrzucona 
1) nazwa: Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL, Kopacz Mirosław; 
2) siedziba i adres: 84-242 Luzino, ul. Spółdzielców 20. 

Oferta nr 3 
1) nazwa: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych TELMAX, Edward 

Pastuła; 
2) siedziba i adres: 84-120 Władysławowo, ul. Ignacego Krasickiego 40; 
3) zaproponowana cena brutto: 190.326,69 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 292,96.  

Oferta nr 4 - odrzucona 
1) nazwa: KRELBUD sp. z o.o.; 
2) siedziba i adres: 84-242 Luzino, Kębłowo, ul. Wejherowska 28. 

 
5.  Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodo ciągowej w ul. 
Torfowej w Rumi. 
      Znak sprawy: ZP/341/34/08. 
      Liczba ofert otrzymanych – 3. 
      Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 1. 

 
WYBRANY WYKONAWCA: 

      Oferta nr 3 
1) nazwa: WielobranŜowe Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych sp. z 

o.o.; 
2) siedziba i adres: 81-587 Gdynia, ul. P. Gojawiczyńskiej 3c/7; 
3) zaproponowana cena brutto: 69.554,49 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 - odrzucona 

1) nazwa: PHU GAZ-RUR Katarzyna Trepczyk; 
2) siedziba i adres: 81-198 Kosakowo-Pogórze, ul. Wiejska 1a. 

Oferta nr 2  
1) nazwa: Przedsiębiorstwo „HYDRO-SERWIS” Stanisław Mielewczyk; 
2) siedziba i adres: 83-340 Sierakowice, ul. Słupska 45; 
3) zaproponowana cena brutto: 78.403,13 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 354,84.  

 
6.  Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dr óg na terenie Rumi. 
     Znak sprawy: ZP/341/35/08. 
     Liczba ofert otrzymanych – 2. 
     Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0. 

WYBRANY WYKONAWCA: 
Oferta nr 1 

1) nazwa: Mirosław Mazgajczyk „LETNI DWÓR”; 
2) siedziba i adres: 84-241 Gościcino, ul. Robakowska 28; 
3) zaproponowana cena brutto: 159.430,00 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 2 

1) nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.; 
2)     siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148; 
3) zaproponowana cena brutto: 181.900,00 zł; 
4) liczba otrzymanych punktów: 350,60.  



 


