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Z SESJI  
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

 
XXV sesja Rady Miejskiej Rumi, która 
odbyła się w ostatni czwartek kwietnia, 
była sesją absolutoryjną. Głównym 
tematem obrad było udzielenie 
Burmistrzowi Miasta Rumi, Elżbiecie 
Rogali-Kończak abolutorium za wykonanie 
budżetu w 2007 roku. Pozostałą część sesji 
poświęcono sprawom rodziny, zdrowia i 
opieki społecznej w mieście, odwołaniu 
obecnego i powołaniu nowego Skarbnika 
Miasta, zmianom w budżecie oraz sprawom 
bieżącym miasta. 

 
Po długiej i emocjonujacej dyskusji, głosami 

radnych koalicji PO-PIS, Rada Miejska Rumi nie 
udzieliła Burmistrzowi Miasta Rumi abolutorium 
za wykonanie budżetu w 2007 roku. Zdaniem 
radnych Klubu PO-PIS, po rozpatrzeniu 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania 
budżetu za ubiegły rok, miasto wykonało jedynie 
31 proc. inwestycji zwiazanych z budową dróg 
gminnych oraz tylko 34 proc. planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta. Nie 
przekonało radnych klubu wystąpienie Skarbnika 
Miasta, który przedstawił szczegółowo realizację 
budżetu w ubiegłym roku, ani wystąpienie Pani 
Burmistrz, która nie zgodziła się z wnioskami 
Komisji Rewizyjnej.  

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych 
na drogi gminne, wynikało bowiem z przyczyn 
niezależnych od Burmistrza (m.in. ze względów 
proceduralnych, trwających wciąż negocjacji w 
pozyskiwaniu terenów na inwestycje, braku 
oferentów w niektórych przetargach itp.). W 
wykazie inwestycji miasta Rumi na rok 2007, 
przyjętym przez Radę Miejską znalazły się 64 
pozycje, z których tylko 5 nie zrealizowano. 
Zrealizowano natomiast 41 inwesytycji, a spośród 
18 inwestycji będących w trakcie realizacji 3 
zostały zakończone w tym roku, bo tak 
przewidywały zawarte umowy.  

Kolejnym punktem obrad były sprawy 
rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście. 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 
Wiesława Pacholczyk, Kierownik MOPS w 
Rumi.  

W dalszej części sesji, radni przychylili 
się do wniosku Skarbnika Miasta, Peterisa 
Gailitisa, który zdecydował się na odejście z 
pracy w Urzędzie Miasta Rumi. Zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym Skarbnik 
Miasta jest powoływany i odwoływany przez 
Radę Miejską na wniosek Burmistrza Miasta. 
Na stanowisko nowego Skarbnika Miasta 
została powołana Celina Pałasz, 
dotychczasowa jego zastępczyni.   

Pozostała część obrad Rady Miejskiej 
Rumi poświęcona była zmianom w budżecie, 
sprzedażą kilku nieruchomości gminnych i 
rozpatrzeniu skarg na działalność Burmistrza 
Miasta.. W trakcie dyskusji na temat zmian w 
budżecie, Klub Radnych „Gospodarności” 
opuścił salę obrad, jako powód podając 
prowadzenie sesji przez Przewodniczącego 
Rady niezgodnie z regulaminem.  

Większościowa koalicja PIO-PIS 
zapewniła jednak kworum podczas dalszych 
obrad. W ich trakcie udzielono zgody na 
sprzedaż dwóch nieruchomości, zawarcie 
umowy na użytkowanie kolejnych dwóch oraz 
uznano za bezzasadne dwie skargi na 
działalność Burmistrza Miasta.  

 

 
 

Komitet Organizacyjno – Założycielski 
ds. powołania 

Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„RUMIA” 

 
„Krwiodawca to człowiek, który oddając krew koi cierpienia, ratuje zdrowie i życie ludzkie” 
 

Szanowni Mieszkańcy! 
 
W Rumi od wielu, wielu lat żyją wśród nas ludzie, którzy honorowo i całkowicie bezinteresownie oddają 
nam to, co mają najcenniejszego, czego niczym zastąpić nie można, a mianowicie swoisty lek życia, 
jakim na pewno jest krew i jej osocze. To dzięki nim wielokrotnie kojono ból i cierpienie, uratowano 
zdrowie, a nawet życie ludzkie. 
 
Co roku rosną rzesze honorowych krwiodawców, a co najbardziej cenne, do naszego ruchu aktywnie 
przystępują ludzie młodzi oddając krew na rzecz innych, czynnie włączając się także do szerokiego  
propagowania idei honorowego krwiodawstwa. 
 
Rumscy honorowi krwiodawcy od lat czynnie uczestniczą także w życiu oraz działalności społeczno - 
politycznj na rzecz naszego miasta, jak też całej naszej lokalnej społeczności. Mamy w swoich  
szeregach bardzo wielu aktywnych członków wielu organizacji pozarzadowych, działaczy 
samorzadowych, klubów sportowych, organizacji związkowych, partii politycznych.  
 
Wartym podkreślenia jest życzliwość  nam okazywana przez Władze i Samorząd Rumi, bez której 
naszej działalności nie moglibyśmy należycie i skutecznie prowadzić. Dziękujemy za już, liczymy na 
więcej… 
 
Pragniemy czynnie włączyć się w organizowanie i prowadzenie spotkań, pogadanek czy prelekcji w 
szkołach, zakładach pracy, innych środowiskach z zakresu oświaty zdrowotnej, honorowego 
krwiodawstwa , PCK. Chcielibyśmy również położyć duży nacisk na sygnalizowanie  i omawianie  
zgrożeń, jakie niosą ze sobą: narkomania, palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu. Chcemy także 
kontynuować, kilka razy do roku, oddawanie krwi w naszym mieście, a także organizować imprezy 
sprzyjające integracji rumskich honorowych dawców krwi. 
 
Tak więc serdecznie zapraszamy rumskich honorowych dawców krwi, a także wszystkich, którzy 
pragną czynnie i aktywnie włączyć się do naszej działalności w dniu 14 maja 2008 roku o godz. 17.30 
do dużej Sali Obrad (sala nr 100) Urzędu Mista Rumi. Wartym podreślenia jest fakt, iż nasz Miejski 
Klub Honorowych Dawców Krwi „RUMIA” chcielibyśmy powołać właśnie w 50. rocznicy powstania 
honorowego krwiodawstwa w Polsce. 
 

Licząc nas liczny udział do zobaczenia… 

 
Komitet Organizacyjno – Założycielski  
Jan Konkel 
Andrzej Skucha 
Andrzej Blok 

 
 
 

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!! 



„Rumskie Nowiny”  
Redaktor Naczelny: Maria Drzazga 
Referat Integracji Europejskiej i Promocji 
Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 
Rumia; tel./fax: 679-65-71;  
e-mail: promocja@um.rumia.pl 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 
Druk: Z.P. MERKO 84-230 Rumia, 
ul. Tatrzańska 10, tel. 058 671 20 66 

Reklama AXEL TAXI – 4x6 cm 

 

PRACA W URZĘDZIE 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi: 
- Zastępcy Skarbnika Miasta kierującego 
jednocześnie pracą Referatu Księgowości 
Budżetowej Wydz. Finansowo-Budżetowego - 
w pełnym wymiarze czasu pracu 
- Podinspektora Wydziału Finansowo-
Budżetowego – w niepełnym wymiarze czasu 
pracy ½ etatu 
 
Szczegółowa treść ogłszeń o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi /www.bip.rumia.pl/. 

 

TARGI PRACY 
 
Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta 
Rumi informuje, że 14 maja br. w godz. 10 – 
14, w Pomorskim Parku Naukowo - 
Technologicznym w Gdyni, przy al. 
Zwycięstwa 96/98, odbędą się Gdyńskie Targi 
Pracy.  
Natomiast, w Gdańsku, na terenie 
Międzynarodowych Targów Gdańskich, przy 
ul. Beniowskiego 5, od 17 do 18 maja br., 
trwać będą Europejskie Dni Kariery.  
Targi otwarte będą w godz. 11 – 18 (sobota) 
oraz w godz. 10 – 17 (niedziela). Pracy będzie 
można szukać wśród setek ofert, 
proponowanych przez kilkudziesięciu 
wystawców, także z zagranicy.  
 

WAŻNE DLA BEZROBOTNYCH 
 
Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta 
Rumi informuje, że zasiłki dla bezrobotnych 
z terenu Rumi, będą wypłacane 12 maja 
(nazwiska zaczynające się na A – K)  i 13 
maja  (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: 19 maja 
(nazwiska zaczynające się na A – J), 20 maja 
(nazwiska K – N), 21 maja (nazwiska O – R) i 
23 maja (nazwiska S – Z) 2008 roku. 
  

 
 

 

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ PSÓW  
PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE 

 
Urząd Miasta Rumi informuje właścicieli psów o terminach i godzinach szczepień  
czworonogów przeciw wściekliźnie w 2008 roku na terenie miasta Rumi: 
 

Lp. Data Godziny Miejsce szczepienia 

1. 05.05-09.05.2008 12.00-19.00 

2. 12.05-21.05.2008 12.00-19.00 

Prywatna Lecznica  
dla Zwierząt 

ul. Leśna 1, Rumia 

3. 05.05-24.05.2008 15.00-19.00 Gabinet Weterynaryjny 
ul. Krakowska 30, 

Rumia 

4. 05.05-24.05.2007 

09.00-12.00 
16.00-19.00 

Sob. 12.00-14.00 

Gabinet Weterynaryjny 
ul. Bydgoska 8, Rumia 

Dodatkowe terminy szczepień 

1. przez cały rok 15.00-19.00 
Gabinet Weterynaryjny 

ul. Krakowska 30, 
Rumia 

2. przez cały rok 12.00-19.00 
Prywatna Lecznica  

dla Zwierząt 
ul. Leśna 1, Rumia 

3. przez cały rok 

09.00-12.00 
16.00-19.00 

Sob. 12.00-14.00 

Gabinet Weterynaryjny 
ul. Bydgoska 8, Rumia 

 

Pamiętajmy: 
 

− Lekarz weterynarii dokonujący szczepienia zobowiązany jest do wystawienia 
świadectwa p/wściekliźnie, 

− Obowiązkowi szczepienia podlegają wszystkie psy powyżej 3 miesięcy, 
− Posiadacz psa obowiązany jest doprowadzić psa na smyczy do wyznaczonego 
punktu szczepienia, 
− Koszt szczepienia będzie ustalany i pobierany przez lekarza weterynarii 

wykonującego szczepienie p/wściekliźnie podany na plakatach informacyjnych. 
 

 
ODŁAWIANIE WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ ZWIERZĄT 

 
Urząd Miasta Rumi informuje, że wałęsające się i zabłąkane na terenie miasta zwierzęta odławiane są 

w roku 2008 w drugą środę i czwartą sobotę miesiąca. 
Odłowami zajmuje się firma „CANIS” z Pucka, zwierzęta przekazywane są do schroniska dla psów 

„Bajer” w Małoszycach. 
 
Kontakty:  
Firma CANIS: Krzysztof Linard, ul. Przebendowskiego 23/10, Puck  
Schronisko "Bajer" w Małoszycach: Sławomir Twardziak tel. 503-784-107, 508-360-305; czynne od 
poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 14:00 
 
 
 
 
 
 
 

MAGIEL GORĄCY 

Rumia 

Ul. Gdańska 38 

Tel.: (058) 671-68-76 

Czynny: 

pon – pt: w godz. 11 – 19 

sob: w godz. 10 – 14 
 

Rumianek 

Sklep Zielarsko-

Medyczny 
 

Ul. Starowiejska 2a/10, Rumia 

Pawilon koło dworca PKP 

 

Zioła Leki Kosmetyki 

Pn – Pt 10 – 18 

Sobota 10 – 14 

FACHOWA PORADA 

TEL. 058 671-45-56 
 
 

Przedszkole  Prywatne 
„Żagielek” 

 

zaprasza 
 

od 5 maja 2008 roku prowadzimy działalność 
dydaktyczno – wychowawczą 

z realizacją programu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

Rumia, ul. Żeromskiego 6 
Tel.: 502 412 399; 507 154 288 
(Uwaga: są jeszcze ostatnie wolne miejsca!) 
 

DO ZOBACZENIA! 
Wszystkie informacje o nas: 

www.przedszkole-zagielek.pl 



PAMIETAJ O SEGREGACJI ODPADÓW 
 
 Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Rumia, powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne, przed 
ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej 
na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z 
remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku. 

W rejonach zabudowy wielorodzinnej zbiórka odpadów segregowanych (szkło, plastik, makulatura, 
odpady zielone) odbywa się w pojemnikach segregacyjnych, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej - w 
odrębnych workach. Do zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki segregacyjne i worki do 
segregacji na odpady, oraz odbioru tych posegregowanych odpadów, zobowiązane są 
przedsiębiorstwa wywozowe, w ramach jednej opłaty pobieranej za odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Dotyczy to jednego worka miesięcznie na każdy rodzaj segregowanych odpadów 
dla 1 lokalu mieszkalnego w przypadku zabudowy jednorodzinnej i 1 zestawu pojemników dla zabudowy 
wielorodzinnej na każde 500 zamieszkałych osób. Dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju, przez 
przedsiębiorstwo wywozowe, następuje po przekazaniu zapełnionego worka do odbioru. Przekazanie i odbiór 
większej ilości worków i pojemników do segregacji odbywa się za dodatkową opłatą ustaloną przez 
przedsiębiorstwo wywozowe.  

Worki i pojemniki na odpady zielone dostarczane są w miesiącach od maja do listopada, po 
osobistym zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości  
w przedsiębiorstwie wywozowym, które obsługuje daną nieruchomość.  

Jednocześnie zaleca się kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji we własnym zakresie, na terenie nieruchomości na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla 
użytkowników sąsiednich nieruchomośc 

  
CYFROWE APARATY SŁUCHOWE 

FIRM NIEMIECKICH I SZWAJCARSKICH 
KOMPUTEROWY DOBÓR APARATÓW 

SŁUCHOWYCH 
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU 

PROFESJONALNA OBSŁUGA - DOBRA CENA 
SERWIS APARATÓW SŁUCHOWYCH 

RUMIA ul. SOBIESKIEGO 10 A 
(CENTRUM MEDYCZNO – STOMATOLOGICZNE) 

W KAŻDĄ ŚRODĘ 0D 9:00 DO 16:00 
REJESTRACJA TEL. (0-58) 671 30 15 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 WYPOCZYNEK LETNI  
DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2008 

 
BURMISTRZ MIASTA RUMI OGŁOSZA  OTWARTE KONKURSY 
OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY RUMIA  W 
ZAKRESIE  WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – „LATO 
2008”. 
 

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 203rr, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzących 
działalność statutową  w tym zakresie. 

ZAKRES I CELE ZADANIA 
 
Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
w czasie wakacji letnich „Lato 2008”  
Wysokość dotacji - do 80 % całkowitego kosztu zadania 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2007  
- 35.000 zł ( w tym 15.000,- zajęcia, obozy, turnusy profilaktyczne) 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2008  
- 37.000 zł ( w tym 15.000,- zajęcia, obozy, turnusy profilaktyczne) 
 
1) Cele zadania:  
a) zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki 
wychowawczej dzieciom i młodzieży w czasie wakacji letnich,  
b) zwiększenie oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej 
w mieście czasie wakacji letnich,  
c)  propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci 
i młodzieży,  
d) organizowanie obozów i turnusów profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży, na których realizowane będą programy profilaktyczne. 
 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 
a) organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych (stałe grupy dzieci, 
realizujące program pod opieką wychowawcy z uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w tym 
obozy, turnusy profilaktyczne),  
b) organizacja wypoczynku w miejscu zamieszkania: półkolonie - bez 
noclegów (stałe grupy dzieci uczęszczających na zajęcia w określonym 
czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy z uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
w tym zajęcia profilaktyczne),  
c) „otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży 
realizowanych pod opieką wychowawcy, trenera),  
d) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze 
ogólnodostępnym (turnieje: piłki nożnej, unihokeja, różne gry zespołowe, 
itp.) realizowane pod opieką wykwalifikowanej kadry. 
 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: 
 
1. Podmioty uczestniczące w Otwartym Konkursie Ofert i ubiegające się o 
dotację na realizację zadań powinny:  
1) spełniać  warunki określone w art. 3 ust. 2 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,  
 
2. Podmioty uczestniczące w Otwartym Konkursie Ofert i ubiegające się  o 
dotację na realizację  wypoczynku  letniego dzieci i młodzieży –„Lato 2008” 
powinny: 
a) spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia  21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą 
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z 
późniejszymi zmianami),  
b) organizacje, które będą składały  ofertę związaną z organizacją zajęć 
sportowo- rekreacyjnych winny spełniać wymogi określone  
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. 
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności 
w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz.1097) oraz 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 
2001r. w sprawie zasad współzawodnictwa  sportowego dzieci i młodzieży 
(Dz.U.  Nr 128, poz.1416). 
 
3. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert dotyczy wyłącznie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich tj. od 21 
czerwca do 31 sierpnia 2008r. ( wyklucza się rozpatrywanie ofert 
dotyczących realizacji wypoczynku w innych okresach czasowych oraz 
poza granicami kraju).  
 

SKŁADANIE OFERT: 
 
1) kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej 
napisem: ” Konkurs na realizację zadania w zakresie wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży – „Lato 2008” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
28 maja 2008r. ( do godz. 17.00 ) w  Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miasta, ul. Sobieskiego 7,  84-230 Rumia lub nadesłać drogą 
pocztową na w/w adres  ( decyduje data wpływu do urzędu). 
 
2) 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. 
 
3) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:  
a) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg 
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta 
i umocowanie osób go reprezentujących,  
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej za 2007r., 
c) sprawozdanie finansowe za 2007 rok. Sprawozdanie finansowe 
powinno być sporządzone: 
-  dla osób prawnych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz 694 z 
późn. zm.),  
- dla pozostałych podmiotów w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001r Nr 137, poz.1539 z późn. zm.), tj. 
bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja 
dodatkowa, a w przypadku krótszej działalności - za okres tej działalności.  
- odnośnie osób prawnych wymienionych w art.3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wg obowiązujących 
ich przepisów. 
d) aktualny statut organizacji, e) pełnomocnictwo do działania w imieniu  
organizacji ( 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. 
 
4) 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.  
 
5) rozpatrzenie ofert nastąpi  do dnia 6   czerwca 2008r..  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Środki na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży – „Lato 2008” znajdują się w budżecie miasta na 2008r. 
 
2. Gmina Rumia  zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez 
rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach.  
 
3. Decyzję o wyborze organizacji, które otrzymają dotacje oraz zawarciu 
umowy podejmuje w formie zarządzenia Burmistrz Miasta po zasięgnięciu 
opinii Komisji Opiniującej. 
 
4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest 
do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego 
i finansowego z wykonania zadania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni 
od zakończenia zadania, do sprawozdania załączyć należy:  
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 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi www.rumia.eu ).  
 
5. Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dz. U. z 2005r.  Nr 
264 poz.2207. 
 
6. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej 
www.rumia.eu      
 
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania 
dotacji udziela Referat Kultury i  Sportu  tel. 679-65-46. 679-65-76. 



KALENDARZ IMPREZ – MAJ 2008 
 
05 - 10; „Galeria u Bibliotekarek” - wystawa witrażu Heleny Nowak; 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pomorska 11; MBP 
 
05 - 30; „Galeria Signum” wystawa lalek Teatru Tęcza ze Słupska; 
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; DK SM Janowo 
 
10 (sobota) godz. 9.00; „Biegaj razem z nami” w ramach akcji „Cała 
Polska biega 2008” II edycja; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. 
MOSiR 
godz. 10.00; Turniej Brydża Sportowego; Dom Kultury SM Janowo, ul. 
Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
godz. 10.00; Grand Prix Rumi 2008 w Tenisie Ziemnym w ramach 
"Grand Prix Wybrzeża" o Puchar Dziennika Bałtyckiego; Korty TKKF Orzeł 
Rumia ul. Mickiewicza 41; org. TKKF Orzeł 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior C1 - MKS Orkan Rumia - 
Arka Gdynia; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; MKS Orkan Rumia 
godz. 12.00; mecz piłki ręcznej  ekstraklasa kobiet - miejsca V-VIII KS 
Łączpol Gdynia - MSS Piotrcovia Piotrków Trybunalski; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; KS Łączpol Gdynia 
godz. 16.00; mecze piłki nożnej I i II liga salezjańska; boisko SL SALOS, 
ul. Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 17.00; mecz piłki nożnej seniorów IV liga - grupa pomorska - 
MKS Orkan Semeko Rumia – Zatoka Puck; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 
godz. 18.00; mecz piłki siatkowej baraż o awans do I ligi kobiet - EC 
Wybrzeże TPS Rumia ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. TPS Rumia 

 
11 (niedziela) godz. 10.00; Grand Prix Rumi 2008 w Tenisie Ziemnym w 
ramach "Grand Prix Wybrzeża" o Puchar Dziennika Bałtyckiego c.d. 
turnieju; Korty TKKF Orzeł Rumia ul. Mickiewicza 41; org. TKKF Orzeł 
godz. 10.00; Turniej Brydża Sportowego; org. DK SM Janowo 
godz. 11.00; mecz piłki siatkowej baraż o awans do I ligi kobiet - EC 
Wybrzeże TPS Rumia; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. TPS Rumia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej seniorów „A” klasa grupa I - MKS 
Orkan II Rumia – KS Chwaszczyno; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; 
org. MKS Orkan Rumia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D2 - OKS Janowo Rumia - 
Arka Gdynia SI; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; OKS Janowo 
godz. 12.00; mecze piłki nożnej I i II liga salezjańska; boisko SL SALOS, 
ul. Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 12.00; Festyn Oratoryjny przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża 
Św. ; Boisko SL SALOS, ul. Świętopełka; org. Parafia, Oratorium 
godz. 14.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D1 - MKS Orkan Rumia - 
Sztorm Gdynia; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MKS Orkan 
Rumia 
 
15 - 30;„Galeria Signum” - wystawa fotograficzna "Oblicza Australii" 
autorstwa Jolanty Szymczyk; Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; 
org. DK SM Janowo 
 
15 - 30; „Galeria u Bibliotekarek” wystawa okolicznościowa 
poświęcona Zbigniewowi Herbertowi z okazji Roku Herberta; Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Pomorska 11; org. MBP 
 
17 (sobota) godz. 9.00; „Biegaj razem z nami” w ramach akcji „Cała 
Polska biega 2008” III edycja; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. 
MOSiR 
godz. 10.00; Wycieczka rowerowa na trasie: Rumia, Wybudowania 
Dębogórskie, Kosakowo, Mosty, Mechelinki, Rewa, Rumia; Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
godz. 10.00-16.00; Mistrzostwa Polski Kadetów  w rugby rocznik 
91/92; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. RC Arka Rumia 
godz. 10.00-16.00; II Mistrzostwa Kaszub w Karate; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; org. Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Japonii "Budokan Sakura" 
godz. 11.00-15.00; Szkółka Żeglarska na Korei; staw w parku przy 
Miejskim Domu Kultury ; org. ZHP 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D1 - SL Salos Rumia -  MKS 
Orkan Rumia; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; MKS Orkan Rumia 
godz. 16.00; Mecze piłki nożnej I i II liga salezjańska; boisko SL SALOS, 
ul. Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 16.00; mecz piłki nożnej seniorów „A” klasa grupa I - OKS 
Janowo Rumia - MKS Orkan II Rumia; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; 
org. OKS Janowo 
godz. 17.00; Grand Prix Rumi 2007/2008 w Piłce Siatkowej - IV edycja 
finały; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR 

 
18 (niedziela) zapisy: juniorzy, seniorzy - godz. 8.30; pierwsze gry - godz. 
9.45, zapisy: szkoły podstawowe, gimnazjalne - godz. 9.30; pierwsze gry - 
godz. 10.45 ; „Grand Prix Rumi 2007/2008 w Tenisie Stołowym” - VI 
edycja ; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior B  - MKS Orkan Rumia - 
Iskra Gdynia; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; MKS Orkan Rumia 

godz. 12.00; Mecze piłki nożnej I i II liga salezjańska; boisko SL SALOS, 
ul. Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 14.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D1 grupa I,  Sztorm Gdynia - 
Kaszuby Połchowo; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. Sztorm 
Gdynia 
godz. 19.00; Biesiada literacka - gość Agnieszka Fitkau-Perepeczko; 
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
 
19 (poniedziałek) godz. 10.00; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Szkół Podstawowych - Czwórbój LA Dziewcząt; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. SZS, MOSiR 
 
20 (wtorek) godz. 10.00; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół 
Podstawowych - Czwórbój LA Chłopców; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. SZS, MOSiR 
 
21 (środa)  godz. 17.00; mecz piłki nożnej seniorów „A” klasa 
grupa I - MKS Orkan II Rumia – MKS II Władysławowo; Boisko MOSiR 
ul. Wrocławska; org. MKS Orkan Rumia 
godz. 18.00; mecz piłki nożnej seniorów IV liga - grupa pomorska - 
MKS Orkan Semeko Rumia – Bałtyk Gdynia; Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 

 
24 (sobota) godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior C1 - MKS Orkan 
Rumia - Jantar Ustka; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; MKS Orkan 
Rumia 
godz. 11.00-15.00; Szkółka Żeglarska na Korei; staw w parku przy 
Miejskim Domu Kultury, ul. Starowiejska; org. ZHP 
godz. 12.00; Festyn Parafialny (o godz. 19.30 koncert zespołu Mathetai); 
teren Parafii NMPWW ul. Dąbrowskiego 26; org. Parafia, Oratorium 
godz. 16.00; Mecze piłki nożnej I i II liga salezjańska; boisko SL SALOS, 
ul. Świętopełka; org. SL SALOS 
godz.16.00-22.00;  „Wiosenny Piknik” Impreza Plenerowa na Scenie 
Letniej przy Miejskim Domu Kultury; w programie artystycznym 
wystąpią: Zespół - T&A – muzyka taneczna, rovery, Zespół „Kamerton” – 
przeboje i biesiada na zakończenie Gwiazda wieczoru – Łukasz 
Zagrobelny z zespołem.   Ponadto: Plac zabaw dla dzieci i młodzieży, 
popcorn, wata cukrowa, balony, gofry, catering – piwo i ciepłe posiłki, 
stoiska handlowe.; Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 

 
25 (niedziela) godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D2 - OKS 
Janowo Rumia - Wisła Tczew; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; OKS 
Janowo 
godz. 12.00; Mecze piłki nożnej I i II liga salezjańska; boisko SL SALOS, 
ul. Świętopełka; org. SL SALOS 
godz. 19.00; Biesiada literacka - gość Dorota Zawadzka - superniania; 
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo 
 
26 (poniedziałek) godz. 10.00; Sympozjum z okazji Roku Herberta; Dom 
Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; org. DK SM Janowo, MBP 
 
28 (środa) godz. 18.00; mecz piłki nożnej seniorów IV liga - grupa 
pomorska - MKS Orkan Semeko Rumia – Murkam Przodkowo; Stadion 
MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 
 
30 (piątek) godz.10.00; IV Integracyjne Zawody Lekkoatletyczne dla 
dzieci niepełnosprawnych i dzieci z klas integracyjnych pod hasłem "Przez 
ruch do zdrowia"; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. SP 6, MOSiR 
godz. 16.00; Mecze piłki nożnej I i II liga salezjańska; boisko SL SALOS, 
ul. Świętopełka; org. SL SALOS 
 
31 (sobota) godz. 10.00; Wycieczka rowerowa na trasie: Rumia, Szmelta, 
Reszki, Zbychowo, Wyspowo, Gniewowo, Reda, Rumia; Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior B  - MKS Orkan Rumia - 
Korona Żelistrzewo; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; MKS Orkan 
Rumia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D1 - SL Salos Rumia - 
Kaszuby Połchowo; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; MKS Orkan Rumia 
godz. 11.00-15.00; Szkółka Żeglarska na Korei; staw w parku przy 
Miejskim Domu Kultury, ul. Starowiejska; org. ZHP 
godz. 14.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D1 - Sztorm Gdynia - Start 
Mrzezino; Boisko MOSiR ul. Wrocławska; org. Sztorm Gdynia 
godz. 14.00; mecz piłki nożnej juniorów junior D1 - MKS Orkan Rumia - KP 
Sopot; Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43; org. MKS Orkan Rumia 
 
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;  
 



II OTWARTE MISTRZOSTWA KASZUB  
W KARATE 

 
Jak tradycyjnie od wielu lat Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Miłośników Kultury Japonii BUDOKAN – SAKURA, organizuje 
mistrzostwa Kaszub w karate, ale drugi raz pod nazwą: II Otwarte 
Mistrzostwa Kaszub w Karate dzieci i młodzieży.  

Zawody cieszą się dużą popularnością w naszym regionie i 
ościennych województwach. Corocznie w zawodach startuje około 80 - 
100 zawodników z kilkunastu klubów różnych miast. Uczestniczenie w 
turnieju stwarza okazję młodym zawodnikom skonfrontowania własnych 
umiejętności z innymi, nabierania doświadczenia startowego i 
przygotowanie w dalszej perspektywie do startów na arenie krajowej. 
Przedsięwzięcie to dla stowarzyszenia jest dużym sprawdzianem 
organizacyjnym i nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania 
starszych członków stowarzyszenia, a zwłaszcza tych, którzy posiadają 
uprawnienia sędziowskie. 

Mistrzostwa organizowane są dzięki pomocy finansowej Gminy 
Rumia w 2008 roku, w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej – organizacja zawodów. 
 

Termin i miejsce: 
 

17 maja 2008r.  godz. 09.30 -  15.00, Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49.  

 
Program zawodów: 

kata (układ technik), kumite (walki zgodnie z przepisami Polskiego 
Związku Karate) zawodników i zawodniczek w wieku 7 - 17 lat z 
różnych klubów karate.  

Wstęp wolny. 
 

PUCHAR BAŁTYKU W BIEGU NA 
ORIENTACJĘ 

 
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Rumi zaprasza na kolejną, 

coroczną rywalizację w Biegu na Orientację – Orienteering Baltic Cup 
2008. Będą to już dwunaste zawody z tego cyklu, organizowane przez 
Klub w Rumi i okolicach. Tym razem impreza odbędzie się w Koleczkowie, 
w dniach od 23 do 25 maja br.  

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” działa w Rumi od 1997 
roku. Skupia wokół siebie zapaleńców biegu na orientację. Zajmuje się 
działalnością szkoleniową i sportową, organizuje liczne zawody, wśród 
których najpopularniejszą jest cykliczna impreza Puchar Bałtyku w Biegu 
na Orientację (Orienteering Baltic Cup), wpisana do rankingu światowego 
Międzynarodowej Organizacji Biegu na Orientację. 

Z roku na rok jej popularność wciąż rośnie i obecnie bierze w niej 
udział kilkuset zawodników, w tym coraz więcej z zagranicy. Szczególna 
sympatią cieszy się w Szwecji. W tym roku dołączy także 
kiludziesięcioosobowa grupa uczestników z Rosji.   

Baltic Cup 2008 objął patronatem Starosta Wejherowski, a 
współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
oraz Urząd Miasta Rumi.  

Zawody trwają trzy dni, organizowane są w kilku kategoriach 
wiekowych i odbywają się w trzech etapach.  
Biuro i centrum zawodów znajdują się w tym  roku w hotelu „Bardo” w 
Koleczkowie, przy ul. Pod Lasem 1. Uczestnicy Baltic Cup zakwaterowani 
są w szkołach i hotelach w Rumi, Redzie, Bolszewie i Koleczkowie. 

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie : 
www.balticcup.org.pl oraz pod nr tel. +48 512 105 312 

 

Obrońców Westerplatte 19
tel.: 671 22 77, 501 235 016

Angielski Metodą Callana
Angielski dla dzieci-Talking Kids

Nowość!
Niemiecki Metodą Callana

 

BIEGAJ NA ZDROWIE 
 
Burmistrz Miasta Rumi oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi 
zachęcają wszystkich mieszkańców do udziału w tegorocznej wiosennej 
edycji akcji „Biegaj razem z nami”.  
W zabawie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie rumskich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich, nauczyciele, rodzice oraz inni 
chętni do uprawiania aktywności ruchowej. 
Kolejne imprezy wiosennej edycji wspólnego biegania odbędą się w Rumi 
w następujacych dniach: 
 
- 10 maja 2008r. – w godz. 9.00 – 10.30 
- 17 maja 2008r. – w godz. 9.00 – 10.30 
 

„ Daj się skusić na ruch, 
zdrowiem odpowiedz na bezruch” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOKAL GASTRONOMICZNY TAWERNA  

Wejherowo ul. 12-go Marca 193/  tel. 058 672-10-03/     

www.tawerna.gp7.pl 

 
 

ORGANIZUJEMY: 

 

 
- WESELA 

 
- bankiety, 

 
- imprezy plenerowe w ogródku, 

 
- catering, 

 

- imprezy okolicznościowe 

 



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY 

BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI 

Burmistrz Miasta Rumi 

informuje, że w miesiącu Maju 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 
w części ul. Kilińskiego w Rumi. 
3. Budowa przepustu dla cieku wodnego na skrzyżowaniu ulic 
Batorego i Zielarskiej. 
4. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej 
w ul.  Zielarskiej na odcinku od ul. Kamiennej do przepustu  
na Zagórskiej Strudze. 
5. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. 
Batorego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Zielarskiej. 
6. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej  
w ul. Chmielnej. 
7. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej  
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 KWIETNIU 2008 

 
Burmistrz Miasta Rumi 

informuje o wynikach postępowań publicznych rozstrzygniętych w m-
cu Kwietniu  2008: 

 
1.  W postępowaniu Nr ZP/341/03/WR/IM/08 prowadzonym w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych przy budowie 
ul. Partyzantów w Rumi. 

Wybrano wykonawcę: 
Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A. z siedzibą: 81-038 Gdynia, ul. 
Hutnicza 35. 
Cena:  163.154,59 zł, w tym VAT 29.421,31 zł.  
 
W trakcie budowy ul. Partyzantów w Rumi (postępowanie nr 
ZP/341/21/PN/IM/07) okazało się, że koniecznym stało się wykonanie 
robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w trakcie 
sporządzania dokumentacji i organizacji przetargu na budowę ul. 
Partyzantów. Wszystkie roboty dodatkowe wynikły przy budowie ul. 
Partyzantów zostały ujęte w protokole konieczności podpisanym przez 
obie strony. Do negocjacji w sprawie realizacji zamówienia zaproszono 
Firmę Budowlano-Drogową „MTM” S.A. ponieważ realizacja zamówienia 
podstawowego uzależniona była od wykonania robót dodatkowych. 
W związku z powyższym 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. 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 

Burmistrz Miasta Rumi 
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul.Gdyńskiej, składającej się z 
działki nr 17 o powierzchni 571m2, zapisanej w KW 9309, obręb 17, 
stanowiącej własność Gminy Rumia. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa działka jest zakrzewiona, 
znajduje się na niej studzienka kanalizacyjna i studnia z kręgów. Wycinka 
tych krzewów w przypadku kolizji z przyszłym zagospodarowaniem tej 
nieruchomości będzie wymagała uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody.   
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza    183.500,00zł + 22% podatek VAT.    Wadium – 
18.350,00zł  
Minimalne postąpienie – 1.840,00zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 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 19 maja 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. 
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wystąpić z wnioskiem do 
Urzędu Miasta Rumi o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z pod 
produkcji rolnej. Szczegółowe informacje o nieruchomościach uzyskać 
można pod tel.0586796524 lub w pokoju 105. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w 
terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy Burmistrz Miasta 
Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie 
podlegać zwrotowi.   
 

WYWIESZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 
 

Ogłoszenie 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 513/119/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30 
kwietnia 2008r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul.Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy 
ul.Grunwaldzkiej,  stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości 
przyległych, stanowiących własność Auchan Polska Sp. z o.o. 
 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY 
 

Urząd Miasta przypomina, że 31 maja upływa termin wniesienia drugiej 
raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków, zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych wygasa. 
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu lub 
poza miejscem sprzedaży jest też okazanie przedsiębiorcy 
zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych - do dnia 1 
czerwca - odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez gminę 
potwierdzającego dokonanie w/w opłaty. 
 

REFUNDACJA DLA ROLNIKÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
Urzad Miasta Rumi przypomina rolnikom, że od 1 stycznia br.  Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  refunduje składki na 
ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom 
zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników. 
 
1. Warunki, które muszą spełnić rolnicy, aby ubiegać się o refundację, są 
następujące: 
- podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji 
KRUS), 
- posidanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym 
orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności, 
- terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w całości – 
naliczanie i opłacanie składek na ubezpiezcenie społeczne rolników 
dokonywane jest zdodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym 
rolników 
2. Rejestracja 
Pierwszym krokiem jest zarejestowanie siebie lub niepełnosprawnego 
domownika. 
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia 2008 r. przez 
 

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 

00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 
 
na podsatwie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty bądź 
zgłoszen osobistych. 
 
Następnie, po zatrejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co kwartał 
wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał. Wniosek należy złożyć 
do Funduszu do 20 dnia miesiąca, następujacego po miesiącu, w którym 
opłacone zostały składki (np. do 20 lutego 2008 r. za I kwartał 2008 r., po 
terminowym opłaceniu składek w KRUS, tj. do 31 stycznia 2008 r.) 

 
Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania dokumentów 
można uzyskać na stronach internetowych Funduszu (www.pfron.org.pl w 
zakładce SOD) bądź telefonicznie. Ponadto, Fundusz uruchomił specjalną 
infolinię 0801 233 554, gdzie beneficjecni mogą uzyskać wszelkie niezbędne 
informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania dokumentów 
koniecznych do uzyskania refundacji składek. 



 


