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Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 
RUMI 

 
W czwartek, 10 lipca br., odbyła się nie 
planowana wcześniej XXXI sesja Rady 
Miejskiej Rumi. Radni kontynuowali bowiem 
nie sfinalizowane czerwcowe obrady nad 
uchwaleniem zmian w budżecie. Zdecydowali 
też w sprawach bieżących miasta.   
 

W trakcie lipcowej sesji radni podjęli więc 
uchwałę o podniesieniu stawki  dotacji dla 
Administracji Budynków Komunalnych, 
przeznaczonej na utrzymanie w czystości i 
porządku terenów gminnych wokół budynków, 
będących własnością lub współwłasnością gminy. 
Stawkę podniesiono z 0,60 zł/m2 na 0,74 zł/m2. 
Zgodzili się także na kupno przez gminę odrębnej 
własności lokalu wraz z udziałem w gruncie, na 
którym znajduje się budynek gospodarczo-
mieszkalny i garaż przy ul. Krzywej. Opowiedzieli 
się również za uchyleniem uchwały  Rady 
Miejskiej Rumi z dnia 19 czerwca br., w sprawie 
odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rumi.  

Niestety, radni koalicji PO-PiS sprzeciwili 
się podjęciu uchwały wprowadzającej zmiany w 
budżecie. W wyniku tej decyzji, nie zgodzili się 
na: przesunięcie środków finansowych 
przeznaczonych na przebudowę ul. Gdyńskiej 
wraz ze skrzyżowaniem z ul. Dębogórską, na 
opracowanie koncepcji nowego ratusza 
miejskiego oraz na remont kuchni w Szkole 
Podstawowej nr 1. 

Kolejna, powakacyjna, sesja Rady Miejskiej 
Rumi zaplanowana została na 28 sierpnia 2008 r. 
Będzie ona poświęcona realizacji budżetu Rumi 
za I półrocze 2008 roku oraz sprawom 
bezpieczeństwa w mieście. 

 

PROJEKT SZMELTY   
DO WGLĄDU 

 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rumi 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
dla 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 

części dzielnicy SZMELTA w Rumi – wersja II. 
 

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

Zawiadamiam 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 11.08.2008r. do 
03.09.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 
pok. 226 w godzinach 7.30-15.30. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego  rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 03.09.2008r. w godz. 16.00-17.00 w Sali 
Posiedzeń tutejszego urzędu. 
Zgodnie z art. 18 ust.1 wyżej cytowanej ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu może wnieść uwagi. 
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Rumi z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej oraz  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17.09.2008r.  

RUMIA w Rankingu Samorządów 2008 

SZESNASTA W KRAJU, PIERWSZA W WOJEWÓDZTWIE 
  
W tegorocznej, kolejnej już, edycji Rankingu Samorządów 2008 „Rzeczpospolitej” Rumia zajęła 
szesnaste miejsce. Niestety, w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o trzy miejsca, ale wciąż 
jest najlepsza w Województwie Pomorskim (w swojej kategorii). 

 
Wyniki rankingu opublikowano 18 lipca br. Podobnie, jak w poprzednich latach, ranking 

uhonorował samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, 
jednocześnie zachowując  reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.  
Przeprowadzony został na podobnych zasadach, jak w minionych latach. Najlepsze samorządy 
wybierano w trzech kategoriach: miast, gmin miejskich i miejsko-wiejskich (w tej kategorii startowała 
Rumia) oraz gmin wiejskich. Każda gmina musiała przejść dwa etapy. 

W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2004 – 2007 
oraz zainwestowały w tym czasie najwięcej, opierając się na danych z Ministerstwa Finansów.   

Pod uwagę brano: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004 - 2007, wartość środków unijnych  (w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca), które w latach 2005 – 2007 wpłynęły do budżetu gminy, zadłużenie 
samorządu w stosunku do dochodów w latach 2004 – 2007, nadwyżkę operacyjną w stosunku do 
dochodów w latach 2004 – 2007, dynamikę wzrostu dochodów własnych  w latach 2004 – 2007, relację 
nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2004 – 2007, dynamikę wzrostu wydatków 
ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2004 – 2007, transport 
i łączność oraz ochronę środowiska.  

W drugim etapie – zakwalifikowało się do niego łącznie ponad 500 samorządów w wymienionych 
wyżej kategoriach – miasta i gminy musiały wypełnić ankietę składającą się z siedemnastu pytań, która 
miała pomóc w wyborze najlepszych. Analizując dane za poprzednie lata, Kapituła Rankingu 
zastosowała zasadę przyznawania największej liczby punktów za 2007 rok.  

Rumia zdobyła w rankingu 52,57 punkty na 100 możliwych, zajmując w ten sposób 16 miejsce w 
kraju oraz pierwsze w Województwie Pomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.  
 

NOWY REGULAMIN CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
 
Urząd Miasta Rumi informuje, iż dnia 30 czerwca 2008r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (Dz. Urz. Nr 62, poz. 1750) został ogłoszony nowy regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Rumia, stanowiący załącznik do uchwały XXIV/185/2008 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 27 marca 2008r. Powyższy regulamin wszedł w życie 15 lipca 2008r.  
Nowy regulamin, wprowadza zmiany do dotychczas obowiązującego regulaminu, wprowadzonego 
uchwałą nr XLVII/497/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2006r., polegające na: 

- w przypadku zabudowy jednorodzinnej, wprowadzeniu obowiązku dostarczenia przez 
przedsiębiorstwo wywozowe dla każdego lokalu mieszkalnego większej ilości worków na odpady 
segregowane, w przypadku, gdy ilość pojemników na odpady komunalne niesegregowane, dla 
takiego lokalu jest większa niż jeden; 

- w przypadku zabudowy wielorodzinnej wprowadzenia obowiązku ustawienia 1 zestawu 
pojemników na odpady segregowane na każdy budynek i każde 500 zamieszkałych osób, przy 
czym dopuszcza się w takim przypadku jeden zestaw pojemników dla sąsiadujących ze sobą 
budynków (przy zachowaniu nadal warunku 1 zestaw – 500 osób); 

- wprowadzeniu obowiązku ustawienia pojemników segregacyjnych na terenach cmentarzy, 
targowisk i ogródków działkowych; 

- nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania gałęzi drzew i krzewów zwieszających 
się nad chodnikami lub zawężających ciągi komunikacyjne i utrudniających funkcjonalne 
wykorzystanie przejść lub zagrażających życiu lub zdrowiu; 

- dopuszczeniu wystawiania odpadów wielkogabarytowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej 
również przy pergolach śmietnikowych (dotychczas tylko do rozstawionych kontenerów) – tylko w 
terminach wystawek; 

- wprowadzeniu możliwości gromadzenia odpadów segregowanych w rejonach zabudowy 
wielorodzinnej w workach, w przypadku gdy brak jest możliwości ustawienia pojemników; 

- dopuszczeniu możliwości ustawienia toalet przenośnych, gdy z uwagi na sposób korzystania z 
nieruchomości nie jest uzasadnione podłączanie ich do kanalizacji sanitarnej lub budowy 
bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. 

Wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie ilości odpadów segregowanych, co pozwoli na 
zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypisku odpadów (w tym ulegających biodegradacji) 
oraz na poprawie czystości i porządku w mieście.  
Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.rumia.eu ���� Urząd Miasta ���� 
Informator ���� Ochrona środowiska ���� Regulamin utrzymania czystości i porządku. 
 

ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH 
 
Od czterech lat, Burmistrz Rumi, w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie, sprowadza 
żywność dla najuboższych. Na mocy porozumienia, w ramach unijnego programu „Dostarczanie 
Żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2007 – 2008”, do Rumi dotarło 12 ton żywności.  

Produkty żywnościowe (ryż, mleko, mąka, makaron, musli, płatki kukurydziane) rozprowadzone zostały 
przez dwa rumskie stowarzyszenia: Centrum Wolontariatu oraz oddział Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów. Planowany jest jeszcze przynamniej jeden transport żywności jesienią.  

Korzystając z okazji, chcielibyśmy z całego serca podziękować właścicielom firmy ACEL J.M. 
Ciskowscy, dzięki pomocy których żywność do Rumi dotarła i została rozładowana nieodpłatnie.  
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PRACA W URZĘDZIE 
 

Burmistrz Miasta Rumi  
ogłasza nabór na stanowiska: 

- Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i 
Architektury Urzędu Miasta Rumi, zatrudnienie 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 
- Inspektor w Wydziale Urbanistyki i 
Architektury Urzędu  Miasta Rumi w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl/”. 
 

DLA BEZROBOTNYCH 
 
Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta Rumi 
informuje, że zasiłki dla bezrobotnych z terenu 
Rumi, będą wypłacane: 11 sierpnia (nazwiska 
zaczynające się na A – K)  i 12 sierpnia  
(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 sierpnia 
(nazwiska zaczynające się na A – J), 20 sierpnia  
(K – N), 21 sierpnia (nazwiska O – R) i 22 
sierpnia (S – Z) 2008 roku. 
 

STYPENDIA SOCJALNE 
 
Burmistrz Miasta Rumi przypomina, że wnioski o 
przyznanie pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym – stypendium szkolne należy składać w 
terminie do 15 września 2008 r. w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi.  
Druki wniosków o stypendium szkolne można pobrać 
ze strony internetowej www.rumia.eu > oświata > 
stypendia > stypendia socjalne lub osobiście 
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi.  
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o 
wysokości dochodów (netto) za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku 
ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada 
się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy  społecznej. Dochód netto 
na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku nie może być wyższy niż 351,-zł  
  

  

 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
 
Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Rumi informuje, iż 1 października 2008 wchodzi w życie 
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która zastąpi aktualną ustawę o 
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.      
         
Okres zasiłkowy rozpoczyna się dnia 1 października 2008 r., a kończy 30 września 2009 r. Ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek 
osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wnioski wydawane oraz przyjmowane będą w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Abrahama 17 wraz z 
kompletem dokumentów, tj. zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniem 
dokumentującym wysokość dochodu rodziny, a także zaświadczeniem organu prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierającym informację o stanie egzekucji, 
przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Wnioski wydawane i przyjmowane będą od dnia 10 sierpnia 
2008 r.  
         
Osobom ubiegającym się, które złożą wniosek z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2008 
r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata, nastąpi do dnia 31 października 2008 r. W 
przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek w dniach 01.09.2008 r. do 31 października 2008 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz 
ich wypłata nastąpi do 30 listopada 2008 r. 
         
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają dzieci wychowujące się w rodzinach, w 
których dochód na osobę nie przekracza kwoty 725 zł netto. Świadczenie alimentacyjne przysługuje w 
wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. Przy ustaleniu prawa do świadczenia 
z funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu. 
         
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 
 - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, 
 - jest pełnoletnia i posiada własne dziecko, 
 - zawarła związek małżeński. 
 
 

 
 
 

 



     OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW 
 
Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Rumia, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV/185/2008 Rady 
Miejskiej Rumi z dnia 27 marca 2008r. na właścicielach psów spoczywają następujące obowiązki: 
 

- psy, podobnie jak inne zwierzęta domowe, winny być trzymane w pomieszczeniach 
zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed 
niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt na zewnątrz, 

- właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu; dopuszcza 
się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, 
pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela; obowiązek 
wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów  
o wysokości do 30 cm w kłębie, 

- właściciele psów obowiązani są do wszczepienia swoim czworonogom identyfikatorów –
transponderów i umożliwienie kontroli numeru wszczepionego identyfikatora pracownikom 
samorządu gminy oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej (identyfikatory – „czipy” –
 wszczepiają weterynarze prowadzący działalność na terenie naszego miasta – koszty 
pokrywa gmina), 

- zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i 
innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic i trawników. 

Ponadto zabrania się: 
- wyprowadzania psów na boiska i place zabaw dla dzieci. 
- wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek 

oświatowych, handlowych lub gastronomicznych, jeżeli taki zakaz wynika  
z oznakowania dokonanego przez właściciela placówki. 

 
W przypadku prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną na 
terenie Rumi, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami), wymagane jest uzyskanie zezwolenia Burmistrza 
Miasta, wydawane na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego 
psa. 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. 
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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 

     Rumianek 

    Sklep  

       Zielarsko-

Medyczny   
Ul. Starowiejska 2a/10, 

Rumia 

Pawilon koło dworca PKP 

Zioła Leki Kosmetyki 
Pn – Pt 10 – 18 

Sobota 10 – 14  



KALENDARZ IMPREZ – SIERPIEŃ 2008 
 

WYSTAWY 
(pn., wt., cz., pt.) godz. 10.00-18.00 „Galeria u Bibliotekarek” – Wystawa Rysunku 
Satyrycznego prezentowanego na VIII Festiwalu Dobrego Humoru w 2007r.  w 
Gdańskiej Galerii Dobrego Humoru, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11 
Od 1 do 30 sierpnia - Wystawa lalek Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” za 
Słupska, org. DM SM „Janowo”, ul. Pomorska 11, tel. 058-671-82-93 

 
UROCZYSTOŚCI 

15 (piątek) Dzień Wojska Polskiego – 88 Rocznica Bitwy Warszawskiej 
godz. 12.30 Msza Św. W intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, ul. Kościelna 20 
godz. 13.30 składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej 
1 września (poniedziałek) 69 rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
godz. 17.00 składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej 
godz. 18.00 Msza Św. W intencji Ojczyzny w Kościele NMPWW, ul. Dąbrowskiego 26 
 
26 (WTOREK) GODZ. 9 – 14 AKCJA ODDAWANIA HONOROWO KRWI, PARKING PRZY HALI 

WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ MOSIR, UL. MICKIEWICZA 49, ORG. REGIONALNE CENTRUM 

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ, GDAŃSK, UL. H. WROŃSKIEGO 4, TEL. 058-520-40-40 
 

FESTYNY 
23 (sobota) godz. 16.00 „Wakacyjny Festyn”, zakończenie akcji lato,  festyn rodzinny: 
park przy MDK ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
30 (sobota) godz. 16.30  „Janowska Biesiada” festyn rodzinny: park przy ul. Filtrowa, 
org. DK SM Janowo, MOSiR 

 
KONCERTY 

13 Letnie Koncerty Organowe – środy godz. 19.00 Kościół NMPWW ul. 
Dąbrowskiego 26a 
17 (niedziela) Koncert Orkiestry Dętej Tadeusza Gruczy – niedziela godz. 16.00 
park  przy MDK ul. Mickiewicza    

 
TURNIEJE 

10 (niedziela) Turniejowe Rozgrywki piłki nożnej w kategoriach wiekowych: 95/96, 
93/94, 91/92, OPEN (1990 i starsi), boisko przy Gimnazjum Nr 4, org. MOSiR, ul. 
Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 10.00-18.00, 22-23 Międzynarodowy Turniej Ekstraklasy Piłki Ręcznej 
Kobiet o „Puchar Pomorza”  na hali MOSiR Rumia, org. Klub Sportowy Łączpol 
Gdynia 
godz. 10.00-18.00, 24 (niedziela) Międzynarodowy Turniej Ekstra Klasy Piłki 
Ręcznej Kobiet o „Puchar Pomorza”, na hali MOSiR Rumia, ul. A. Mickiewicza 49, 
org. MOSiR,ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
                                                   
                                                             WYCIECZKI ROWEROWE 
9 (sobota) godz. 10.00 – Kazimierz – Zatoka Rewa – Mechelinki – Mosty, org. MDK, 
ul. Mickiewicza 19, tel.058-671-07-37, zbiórka przy MDK 
16 (sobota) godz. 9.30 – Łużyce – Koleczkowo – Kielno, org. Towarzystwo 
Rowerowe „Sama Rama” przy DK SM Janowo, zbiórka na parkingu przy SP 9 ul. 
Stoczniowców 
23 (sobota)godz. 10.00 – Szmelta – Piekiełko – Bieszkowice – Koleczkowo, org. 
MDK, ul. Mickiewicza 19, tel.058-671-07-3, zbiórka przy MDK 
30 (sobota) godz. 9.30 – Gdynia – Sopot – Gdańsk Brzeźno, org. Towarzystwo 
Rowerowe „Sama Rama” przy DK SM Janowo, zbiórka na parkingu przy SP 9 

 
WYCIECZKI AUTOKAROWE 

22 (piątek) godz. 9.00 – Środkowe Kaszuby, MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058-671-
07-37, zbiórka przy MDK 

 
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
poniedziałki  
godz. 9.00-14.00 (18,25) Wakacje z tenisem, korty TKKF Orzeł, ul. Mickiewicza 41, 
org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 10.0-14.00 (4) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy sportowe, ZSP Nr 2, ul. 
Grunwaldzka 57, org. MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058-671-07-37 
godz. 15.00-19.00 (4) Wakacje z piłką, boisko SALOS, ul. Świętopełka, org. MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 17.00-20.00 (18) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko, ul. 1 maja, org. 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 17.00-20.00 (11,18) Turniej „Piątek piłkarskich”, boisko SALOS, ul. 
Świętopełka, org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 18.00-20.00 (4,11,18) Turniej Piłki Siatkowej „3”, boisko, ul. Pomorska, org. 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
wtorki  
godz. 9.00-14.00 (19,26) Wakacje z tenisem, korty TKKF Orzeł, ul. Mickiewicza 41, 
org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 10.00-14.00 (5) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy sportowe, ZSP Nr 2, 
ul. Grunwaldzka 57, org. MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058-671-07-37 
godz. 9.00 (5,12,19,26) Filmowe (wtorki) w Multikinie, koszt 15zł, org. DK SM 
„Janowo”, ul. Pomorska 11, tel. 058-671-82-93 
godz. 17.00-20.00 (19) ) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko, ul. 1 maja, org. 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 17.00-20.00 (12,19) Turniej „Piątek piłkarskich”, boisko SALOS, ul. 
Świętopełka, org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 18.00-20.00 (5,12,19) Turniej Piłki Siatkowej „2”, boisko SALOS, ul. 
Świętopełka, org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
środy  
godz. 9.00-14.00 (20,27) Wakacje z tenisem, korty TKKF Orzeł, ul. Mickiewicza 41, 
org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 10.00-14.00 (6) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy sportowe, ZSP Nr 2, 
ul. Grunwaldzka 57, org. MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058-671-07-37 
godz. 15.00-19.00 (6) Wakacje z piłką, boisko MOSiR, ul. Wrocławska, org. MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 17.00-20.00 (20) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko, ul. 1 maja, org. 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 17.00-20.00 (13,20) Turniej „Piątek piłkarskich”, boisko SALOS, ul. 
Świętopełka, org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 

godz. 18.00-20.00 (6,13,20) Turniej Streetball, boisko, ul. Pomorska, org. MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
czwartki  
godz. 9.00-14.00 (21,28) Wakacje z tenisem, korty TKKF Orzeł, ul. Mickiewicza 41, 
org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 10.00-14.00 (7) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy sportowe, ZSP Nr 2, 
ul. Grunwaldzka 57, org. MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058-671-07-37 
godz. 17.00-20.00 (21) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko, ul. 1 maja, org. 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 17.00-20.00 (14,21) Turniej „Piątek piłkarskich”, boisko SALOS, ul. 
Świętopełka, org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 18.00-20.00 (7,14,21,28) Turniej Streetball, boisko SALOS, ul. Świętopełka, 
org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
piątki 
godz. 9.00-14.00 (22,29) Wakacje z tenisem, korty TKKF Orzeł, ul. Mickiewicza 41, 
org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37  
godz. 10.00-14.00 (8) Turnieje dzikich drużyn, gry i zabawy sportowe, ZSP Nr 2, 
ul. Grunwaldzka 57, org. MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058-671-07-37 
soboty  
godz. 10.00-16.00(9) Turniej „Piątek Piłkarskich”, boisko, ul. Sabata, kat. 10-15lat, 
org.  MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 15.00-20.00 (2) Turniej „Piątek Piłkarskich”, boisko, ul. Sabata, kat. OPEN, 
org.  MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
godz. 17.00–19.00 (9) Mecz o mistrzostwo III Ligi seniorów: Orkan Rumia & Rega 
Merida Trzebiatów, Stadion Miejski Rumi, org. MKS Orkan 
godz. 17.00 (23) Mecz o mistrzostwo III Ligi seniorów: Orkan Rumia &  Bytovia 
Bytów, Stadion Miejski Rumi, org. MKS Orkan 
godz. 17.00-19.00 (16) Mecz Piłki Nożnej Seniorów KLASA „A” GRUPA I, OKS 

JANOWO RUMIA & CELTIC REDA,  BOISKO MOSIR, UL. GDYŃSKA, ORG. MOSIR, UL. 
MICKIEWICZA 49 
GODZ. 17.00-19.00 (30) MECZ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW  KLASA „A” GRUPA I, BOISKO 

MOSIR, UL. GDYŃSKA, ORG. MOSIR, UL. MICKIEWICZA 49 
niedziela 
GODZ. 12.00-18.00 (3) Turniej „Piątek Piłkarskich”, boisko, ul. Sabata, kat. OPEN, 
org.  MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37 
GODZ. 11.00-13.00 (10) MECZ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW KLASA OKRĘGOWA GRUPA I, MKS 

ORKAN II RUMIA – GRUNKE SOMONINO, STADION MIEJSKI MOSIR RUMIA, UL. A. 
MICKIEWICZA 43, ORG. MOSIR, UL. MICKIEWICZA 49 
GODZ. 11.00-13.00 (24) MECZ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW KLASA OKRĘGOWA GRUPA I, 
MKS ORKAN II RUMIA & MKS WŁADYSŁAWOWO, STADION MIEJSKI MOSIR, UL. 
A.MICKIEWICZA43, ORG. MOSIR, UL. MICKIEWICZA 49 

 
ZAJĘCIA OTWARTE 

 
godz. 10.00-15.00 (18 do 29 sierpnia), Caritas Centrum im. Św. Siostry Faustyny ul. 
Zawadzkiego 8a, spotkania i zabawy integracyjne z dziećmi i młodzieżą. 
godz. 10.00-16.00 (od 1 do 29 sierpnia- poniedziałki, środy, piątki) Wakacyjna 
szkoła tańca, warsztaty plastyczne, szkółka gitary biwakowej, projekcje 
multimedialne, org. DK SM „Janowo”, ul. Pomorska11, tel. 058-671-82-93 
Turnieje 
godz. 9.00-14.00 (29) piątek, Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego, korty TKKF 
Orzeł Rumia, ul. Mickiewicza 49 
godz. 10.00-16.00 (9) sobota, Wakacyjny Turniej Piątek Piłkarskich, boisko, ul. 
Sabata, org. MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058-771-17-37     godz. 17.00-20.00 (11) 
poniedziałek, Wakacyjny Turniej Piątek Piłkarskich, boisko SL SALOS, ul. 
Kościelna, org. MOSiR, ul. Mickiewicza49 
godz. 12.00-17.00 (3) niedziela, Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego, korty TKKF 
Orzeł Rumia, ul. Mickiewicza 41 

 
KRYTA PŁYWALNIA 

 
godz. 8.00-17.00 (21 lipca do 29 sierpnia) od poniedziałku do piątku, bezpłatna nauka 
pływania w godz. 9.30-14.00- zapisy  
tel. 058-679-44-09, wstęp 2zł za okazaniem legitymacji szkolnej 

 
ORGANIOZATORZY 

 
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37 DK SM Janowo ul. Pomorska 11, tel. 058 
671-82-93 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37    
ZHP „Dom Harcerza” ul. Włókiennicza 14a, tel. 058 671-08-44 
MBP ul. Pomorska 11, tel. 058 671-83-04 
Caritas Centrum im. Siostry Faustyny ,ul. Zawadzkiego 8a tel, 058 67-48-30 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u organizatorów. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w kalendarzu. 
W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. 
w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności 
w dziedzinie rekreacji ruchowej, udział w zajęciach osób nieletnich wymaga 
pisemnej zgody prawnych opiekunów (Dz.U. 2001r. nr 101 poz. 1095).  
 

 
 
 

KANCELARIA    ADWOKACKA 
 

Adwokat   Jolanta  Milko 

 

Rumia ul. Dąbrowskiego 22 

 

tel/fax. (058) 671-71-11  

kom. 604 274797 
 

pon.- pt. 12.00 – 19.00 

 



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, 

DOSTAWY I USŁUGI 

Burmistrz Miasta Rumi 

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

1. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w 
ul. Polnej. 

2. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w 
ul. Garbarskiej. 

3. Budowa oświetlenia ulicy Cmentarnej, Świętopełka oraz 
przyległych terenów publicznych w Rumi.  

4. Remont kanalizacji deszczowej przy SP nr 9 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 LIPCU 2008 

 
Burmistrz Miasta Rumi 

informuje o wynikach postępowań publicznych rozstrzygniętych  
w m-cu lipcu  2008: 
 
1.  W postępowaniu Nr ZP/341/17/08 prowadzonym w trybie przetargu  
nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników, 
oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
Zielarskiej w Rumi. 
 
Złożonych ofert – 2, z czego odrzucono : 0. 

WYBRANY WYKONAWCA 
Oferta nr 1 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” Olgierd 
Hewelt;         
2) Siedziba i adres: Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.960.853,63 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 300,00 
Wybrana oferta była ważną i najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu. 
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 
ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który 
zaoferował najniższą cenę. 
 

POZOSTAŁE ZŁOŻONE OFERTY 
Oferta nr 2: 
1) Nazwa: Firma Budowlano-Drogowa  „MTM” S.A.;         
2) Siedziba i adres: 81-038 Gdynia , ul. Hutnicza 35; 
3) Zaproponowana cen brutto: 2.545.756,65 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 231,06 
 

2.  W postępowaniu Nr ZP/341/18/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz 
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego na odcinku pomiędzy ul. 
Chmielną a ul. Zielarską w Rumi. 

Złożonych ofert – 4, z czego odrzucono : 0. 
 

WYBRANY WYKONAWCA 
Oferta nr 4 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI” Waciński Witold;         
2) Siedziba i adres: 83-307 Kiełpino, ul. Długa 15; 
3) Zaproponowana cen brutto: 637.027,39 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 300,00. 
Wybrana oferta była ważną i najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu. 
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 72 ust. 2 
ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który 
zaoferował najniższą cenę. 
 

POZOSTAŁE ZŁOŻONE OFERTY 
Oferta nr 1: 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” Olgierd 
Hewelt;         
2) Siedziba i adres: Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo; 
3) Zaproponowana cen brutto: 637.098,78 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 299,97 
Oferta nr 2: 
1) Nazwa: Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A.;         
2) Siedziba i adres: 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35; 
3) Zaproponowana cen brutto: 662.373,15 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 288,51 
Oferta nr  3: 

1) Nazwa:  „BOB-ROLLO” Sp. z o.o.;         
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8; 
3) Zaproponowana cen brutto: 828.406,40 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 230,70 
 
3.   W postępowaniu Nr ZP/341/19/08 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników 
oraz kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w Rumi. 
Liczba ofert otrzymanych – 4 
Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0 
 

WYBRANY WYKONAWCA: 
Oferta nr 3 
1) Nazwa: Olgierd Hewelt, Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-
TRANS”; 
2) Siedziba i adres: 84-123 Połchowo - Mrzezino, ul. Lipowa 6; 
3) Zaproponowana cena brutto: 650.169,84 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 400,00.  
Wybrany wykonawca zaproponował najniższą cenę. Jedynym kryterium w 
prowadzonym   postępowaniu była zaoferowana cena. Zgodnie z art. 72 
ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który 
zaoferował najniższą cenę. 
  

POZOSTAŁE ZŁOŻONE OFERTY 
Oferta nr 1 
1) Nazwa: Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A.;         
2) Siedziba i adres: 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35; 
3) Zaproponowana cen brutto: 1.069.736,99 zł; 
4) Liczba otrzymanych punktów: 243,12 
Oferta nr 2 
Nazwa: Piotr Dawidowski, „WASKO”; 
1)Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7; 
2)Zaproponowana cena brutto: 1.472.183,84 zł; 
3) Liczba otrzymanych punktów: 176,64.  
 
Oferta nr 4 
1)  Nazwa: BOB-ROLLO sp. z o.o.; 
2)  Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8; 
3)  Zaproponowana cena brutto: 655.097,65 zł; 
4)  Liczba otrzymanych punktów: 397,00.  
 
4. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na przebudowę części piwnicy i parteru dla 
potrzeb kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi. 
 
W postępowaniu złożono tylko jedną i ważną ofertę. 

ZŁOŻONA OFERTA 

Oferta nr 1 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich, Witold 
Labuda;         
2) Siedziba i adres: 84-200 Wejherowo, ul. Pokoju 3; 
3) Zaproponowana cen brutto: 896.662,06 zł. 
Złożona oferta opiewała na kwotę 896.662,06 zł podczas gdy zamawiający 
mógł przeznaczyć na realizację tej inwestycji (zgodnie z budżetem Miasta) 
tylko 590.000,00 zł. Rada Miejska nie wyraziła zgody na zwiększenie 
środków finansowych na realizację tej inwestycji. 
W związku z powyższym postępowanie unieważnia się na podstawie art. 
93 ust. 1 pkt 4 uPzp. 
 
 

 
 

 



 


