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Ocena stanu Miasta

Realizowane polityki, programy i strategie

Mieszkańcy

Budżet

Edukacja

Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie rodzin

Gospodarka

Inwestycje

Działania na rzecz mieszkańców

Zarządzanie samorządowe

Informacje podstawowe

Infrastruktura i gospodarka komunalnaElementy 
raportu
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Istota raportu o stanie Miasta

Położenie i podstawowe parametry

Słowo od Burmistrza

Obecne władze Miasta

 

Informacje 
podstawowe
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Menu

Informacje ISTOTA RAPORTU O STANIE MIASTA

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 
28aa ustawy o samorządzie gminnym w związku z 
wprowadzeniem ustawy  z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych.

Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku 
poprzednim, w szczególności uwzględniając realizację 3 
elementów:

Za coroczne przedstawienie raportu Radzie Miasta, odpowiada 
burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji 
związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. 

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać 
głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który 
chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas 
której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do 
przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 
podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 
wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad 
udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o 
udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania, Rada Miasta podejmuje 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o jego nieudzieleniu.

Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady Miasta 
oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym 
zakresie przez cały 2019 rok. Informacje zawarte w Raporcie 
posłużą mieszkańcom Miasta do zwiększenia wiedzy na temat 
funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą 
do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Rumi.
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Menu

Informacje

 
już po raz drugi mamy przyjemność przedstawić Państwu „Raport o 
stanie Miasta Rumia”.
 
Opracowanie niniejszego raportu wynika z jednej strony z przepisów 
prawa, a z drugiej strony z chęci zaprezentowania Państwu, 
mieszkańcom Miasta Rumi, obiektywnych informacji ukazujących 
zarówno potencjał i rozwój naszego Miasta, jak i zagrożenia, z którymi 
musimy mierzyć się na co dzień.
 
Pragniemy, aby mieszkańcy naszej małej ojczyzny aktywnie 
uczestniczyli w określaniu potrzeb, problemów oraz celów, które będą 
przyświecać jej dalszemu funkcjonowaniu.

 
Niniejszy raport przedstawia Miasto takie, jakie było w 2019 roku. Ukazuje 
działania z których możemy być dumni, ale też obszary, które wymagają 
poprawy. Wierzymy, że porównanie Miasta Rumi do podobnych jednostek 
samorządu terytorialnego pozwoli na wskazanie zarówno mocnych, jak i 
słabych stron naszego samorządu, co pozwoli na wytypowanie kierunków i 
celów strategicznych na kolejne lata.
 
Mamy nadzieję, że informacje przedstawione w „Raporcie o stanie 
Miasta Rumi”, będą dla Państwa inspiracją do aktywnego włączenia się w 
życie naszego Miasta.

 
 

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumia

„
 
 

 SZANOWNI PAŃSTWO,
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Informacje

Menu

Cz. 2

WŁADZE MIASTA RUMIA
MICHAŁ PASIECZNY
BURMISTRZ MIASTA RUMIA

ARIEL SINICKI
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA RUMIA

PIOTR WITTBRODT
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA RUMIA

BĄDŹMY W KONTAKCIE
  
   Burmistrz Miasta oraz Zastępcy Burmistrza Miasta
   przyjmują mieszkańców w każdy poniedziałek 
   w godz. 13:00-17:00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Urząd Miasta Rumi
  ul. Sobieskiego 7
  84-230 Rumia
 
  Poniedziałek: 9:00-17:00
  Wtorek-Piątek: 7:30-15:30
 
  Sekretariat:
  tel.: +48 58 679 65 00
  fax: +48 58 679 65 17
  e-mail: urzad@um.rumia.pl

MARCIN KURKOWSKI
SEKRETARZ MIASTA RUMIA

CELINA PAŁASZ
SKARBNIK MIASTA RUMIA
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Informacje

Cz. 1

Cz. 3

RADA MIEJSKA RUMI

PREZYDIUM RADY
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki (do 27.02.2020 r.)

Woźniak Krzysztof (od 27.02.2020 r.)
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Bochniak Maria

Mosa Florian

Komisja Sportu, 
Rekreacji i Promocji

 
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

Jasińska Barbara
Kaczmarek Marcin

Okrój Anna
 

Komisja Rewizyjna
 
Bareła–Palczewska Liliana 

Grzeszczyk Leszek
Jasińska Barbara 

 

Komisja Finansowo-
Budżetowa

 
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina

Bareła–Palczewska Liliana
Formella Bogdan
Grinholc Henryk

Ławrukajtis Beata
Socha Mateusz

 

Komisja 
Bezpieczeństwa

 
Woźniak Krzysztof
Kaczmarek Marcin

Kryża Michał
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

 
 

Komisja Polityki 
Gospodarczej 

 
Ławrukajtis Beata
Grinholc Henryk

Kryża Michał
Kaczmarek Marcin
Woźniak Krzysztof

 

Komisja Polityki 
Przestrzennej

 
Grinholc Henryk

Ławrukajtis Beata
Mosa Florian
Sinicki Ariel

Woźniak Krzysztof
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Informacje

Cz. 2

Cz. 4

RADA MIEJSKA RUMI

PREZYDIUM RADY
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ariel Sinicki (do 27.02.2020 r.)

Woźniak Krzysztof (od 27.02.2020 r.)
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Bochniak Maria

Mosa Florian

Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji

 
Grzeszczyk Leszek 

Socha Mateusz 
Bareła - Palczewska 

Liliana 
 Mrowicka Magdalena

Komisja 
Polityki Społecznej

 
Kryża Michał
Okrój Anna

Bochniak Maria
 

 

Komisja 
Kultury

 
Miotk Lucyna
Hebel Teresa
Bartelke Piotr

Kiersznikiewicz Leszek
Mosa Florian

Komisja 
Samorządowa

 
Bartelke Piotr
Okrój Anna

Miotk Lucyna
 

Komisja Oświaty 
i Wychowania

 
Rydzewska Karolina

Kiersznikiewicz Leszek
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
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Informacje

Cz. 3

RADA MIEJSKA RUMI
 

Działalność Rady Miejskiej Rumi w 2019 r.
 

158 podjętych uchwał 
 

83 interpelacji i zapytań zgłoszonych do Burmistrza
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Informacje

Menu

POŁOŻENIE I PODSTAWOWE PARAMETRY
POŁOŻENIE GMINY
 
Województwo: pomorskie
 
Powiat: wejherowski
 
Sąsiednie gminy: Gdynia, Kosakowo, Reda, gmina 
wiejska Wejherowo

PODSTAWOWE PARAMETRY
 
Typ: gmina miejska
 
Siedziba władz Gminy: Rumia
 
Dzielnice: Biała Rzeka, Janowo, Lotnisko, Stara Piła, 
Stara Rumia, Szmelta, Zagórze
 
Powierzchnia: 30,09 km kw.
 
Liczba ludności: 45 977 osób
 
Gęstość zaludnienia: 1 527 osób / km kw.
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  Ocena stanu 
Miasta

Menu

Grupa porównawcza Miasta Rumi

Metodologia porównywania JST

Ocena ogólna

Mieszkańcy

Budżet

Infrastruktura

Edukacja

Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie rodzin

Gospodarka

Komentarz eksperta
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Gminy w grupie
 

Woj. Ludność

BĘDZIN

BIERUŃ

BRZEZINY

CZELADŹ

IMIELIN

JÓZEFÓW

KNURÓW

KOBYŁKA

KONSTANTYNÓW
ŁÓDZKI

ŁAŃCUT

ŁAZISKA GÓRNE

LĘDZINY

LEGIONOWO

LUBARTÓW

śląskie

śląskie

łódzkie

śląskie

śląskie

mazowieckie

śląskie

mazowieckie

łódzkie

podkarpackie

śląskie

śląskie

mazowieckie

lubelskie

58 tys.

20 tys.

13 tys.

33 tys.

9 tys.

19 tys.

39 tys.

24 tys.

18 tys.

18 tys.

22 tys.

17 tys.

54 tys.

22 tys

Menu

Ocena

© 2020 TomTom © 2020 HERE, © 2020 Microsoft Corporation© 2020 TomTom © 2020 HERE, © 2020 Microsoft Corporation

GRUPA PORÓWNAWCZA B2 - 45 JST
Gminy miejskie, będące strefami zewnętrznymi obszarów 
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich
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https://www.bing.com/maps?cp=11.178401873711778~-20.000000000000007&lvl=1&style=c&FORM=BMLOGO
m.hoffmann
Tekst maszynowy
* pełne zestawienie gmin z grupy porównawczej obrazuje załącznik nr 13 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.
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METODOLOGIA PORÓWNYWANIA JST
Menu

Ocena...

W obliczeniach zastosowano jedną z formuł normalizacyjnych – Unitaryzację.
 
 
Wzór przedstawia się następnująco:
 
 
Formuła polega na odjęciu wartości minimalnej występującej w grupie funkcjonalnej od wartości danej JST, a następnie podzieleniu 
przez rozstęp (wartości maksymalna minus minimalna dla danej GF). Otrzymana w ten sposób zmienna "Zjst" zostaje ekspercko 
rozszerzona do przedziału < -1,1 >.
 
Zmienną można interpretować na dwa sposoby:
·      Jaka jest odległość od lidera (wzorca) w danej grupie funkcjonalnej 
·      Jaka jest odległość od najsłabszego (antywzorca) w danej grupie funkcjonalnej
 
Przykład: Zjst = 0.5
·      Odległość od wzorca wynosi: 0.5 ( 1 - Zjst )  
·      Odległość od antywzorca wynosi: 1.5 (| -1 - Zjst |)
 
Przenosząc powyższy przykład na wartości procentowe, możemy powiedzieć, że:
 
Zjst jest odległy o 0.5/2 = 25% od wzorca oraz 1.5/2 = 75% od antywzorca.
 
Interpretacja: Wartość Zjst stanowi 75% wartości maksymalnej w danej grupie funkcjonalnej.
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OCENA OGÓLNA
Menu

Ocena...

M

B

IG

E

Z

G

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

Budżet

Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie dla mieszkańców

Edukacja

Gospodarka
Infrastruktura i gospodarka komunalna

Mieszkańcy

2017 2018 2019
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MIESZKAŃCY
Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

M06

M11

M15

M03

M04

M05

M07

M09

M13

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE MIESZKAŃCY
Menu

Ocena...

14,47%
Wskaźnik M03

77,93%
Wskaźnik M04

1 233,51 zł
Wskaźnik M05

191,16 zł
Wskaźnik M06

9,4
Wskaźnik M11

20,53%
Wskaźnik M07

8,63%
Wskaźnik M09

2,6
Wskaźnik M13

62,87%
Wskaźnik M15

Nazwa wskaźnika : Mieszkańcy w wieku 
kreatywnym

Wybierz opis
wskaźnika:

 M03
 M04
 M05
 M06
 M07
 M09
 M11
 M13
 M15

Uzasadnienie badania : Ocena stanu gminy 
pod względem liczby mieszkańców, którzy 
mogą stanowić główną siłę napędową 
rozwoju ekonomicznego

Opis : Liczba ludności w wieku 25-34 jako % 
liczby mieszkańców

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

Wykres

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
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m.hoffmann
Tekst maszynowy
* pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 14 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.
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Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy



Menu

Ocena...

Dane

BUDŻET

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

B06

B07

B08

B10

B01

B02

B04

B05

B11

B12

B13

B14
B15

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE BUDŻET
Menu

Ocena...

1 738,69 zł
Wskaźnik B02

4 024,77 zł
Wskaźnik B05

655,52 zł
Wskaźnik B06

4 879,27 zł
Wskaźnik B01

767,46 zł
Wskaźnik B12

129,46 zł
Wskaźnik B04

35,17%
Wskaźnik B07

5,62%
Wskaźnik B14

23,74%
Wskaźnik B13

Wybierz opis
wskaźnika:

 B01
 B02
 B04
 B05
 B06
 B07
 B08
 B10
 B11
 B12
 B13
 B14
 B15

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

7,33%
Wskaźnik B08

7,17%
Wskaźnik B10

132,82%
Wskaźnik B11

27 375,16 zł
Wskaźnik B15

Wykres

Nazwa wskaźnika : Dochody ogółem na 
mieszkańca

Opis : Charakteryzuje zamożność JST

Uzasadnienie badania : Określenie bogactwa 
JST

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
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m.hoffmann
Tekst maszynowy

m.hoffmann
Tekst maszynowy
* pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 14 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.



INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

IG04

IG09

IG10

IG01

IG03

IG05

IG07

IG08

IG11
IG12

IG02

IG13

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE 
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Menu

Ocena...

32,60 zł
Wskaźnik IG01

65,09 zł
Wskaźnik IG03

7,4
Wskaźnik IG04

1,93%
Wskaźnik IG10

147,09 zł
Wskaźnik IG02

0,0
Wskaźnik IG05

0,00 zł
Wskaźnik IG12

0,00 zł
Wskaźnik IG11

Wybierz opis
wskaźnika:

 IG01
 IG02
 IG03
 IG04
 IG05
 IG07
 IG08
 IG09
 IG10
 IG11
 IG12
 IG13

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku, obliczenia będą
nieprawidłowe:

2019 2019

715,53 zł
Wskaźnik IG07

86,09%
Wskaźnik IG08

165,01 zł
Wskaźnik IG09

1,15 zł
Wskaźnik IG13

Nazwa wskaźnika : Dotacje pozyskane na 
inwestycje w drogi publiczne

Opis : Dochody majątkowe w rozdziałach 
60011-60018 i 90015 w przeliczeniu na 
mieszkańca

Uzasadnienie badania : Ocena skuteczności 
pozyskiwania środków na inwestycje w 
infrastrukturę drogową

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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* pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 14 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.



Menu

Ocena...

Dane

EDUKACJA

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE EDUKACJA
Menu

Ocena...

70,82%
Wskaźnik E02

14 684,69 zł
Wskaźnik E03

7 851,71 zł
Wskaźnik E05

106,87%
Wskaźnik E06

21,0
Wskaźnik E09

102,89%
Wskaźnik E07

12,2
Wskaźnik E08

0,6
Wskaźnik E10

9,5
Wskaźnik E11

Nazwa wskaźnika : Udział subwencji 
oświatowej w subwencyjnych wydatkach 
oświatowych

Wybierz opis
wskaźnika:

 E02
 E03
 E05
 E06
 E07
 E08
 E09
 E10
 E11

Uzasadnienie badania : Określa stopień 
pokrycia subwencyjnych wydatków 
oświatowych (tych, na które przeznacza się 
subwencję) otrzymywaną z budżetu państwa 
subwencją oświatową

Opis : Relacja subwencji oświatowej do 
subwencyjnych wydatków oświatowych

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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* pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 14 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.



ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN

Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE ZDROWIE, POMOC 
SPOŁECZNA ORAZ WSPARCIE DLA RODZIN

Menu

Ocena...

5,5
Wskaźnik Z02

1 154,55 zł
Wskaźnik Z04

0,65 zł
Wskaźnik Z01

12,90 zł
Wskaźnik Z08

0,00 zł
Wskaźnik Z03

1,93 zł
Wskaźnik Z05

0,00 zł
Wskaźnik Z11

42,6
Wskaźnik Z09

Wybierz opis
wskaźnika:

 Z01
 Z02
 Z03
 Z04
 Z05
 Z06
 Z07
 Z08
 Z09
 Z11

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym
wypadku, obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

284,99 zł
Wskaźnik Z06

3,66%
Wskaźnik Z07

Nazwa wskaźnika : Inwestycje w obiekty 
ochrony zdrowia (wskaźnik jednowymiarowy)

Opis : Wydatki majątkowe w dziale 851 w 
przeliczeniu na mieszkańca

Uzasadnienie badania : Ocena wartości 
inwestycji w obiekty służące ochronie zdrowia

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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* pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 14 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.



GOSPODARKA
Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE GOSPODARKA
Menu

Ocena...

18,47%
Wskaźnik G01

138
Wskaźnik G02

10
Wskaźnik G03

98,46%
Wskaźnik G04

1 265,27 zł
Wskaźnik G08

42,38%
Wskaźnik G05

7,01%
Wskaźnik G07

1,51%
Wskaźnik G09

0,58%
Wskaźnik G10

Nazwa wskaźnika : Aktywność gospodarcza 
mieszkańców

Wybierz opis
wskaźnika:

 G01
 G02
 G03
 G04
 G05
 G07
 G08
 G09
 G10

Uzasadnienie badania : Określenie stopnia 
przedsiębiorczości osób zamieszkujących na 
terenie gminy

Opis : Udział liczby osób prowadzących 
działalność gospodarczą w liczbie osób w 
wieku produkcyjnym

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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KOMENTARZ EKSPERTA cz.1
Menu

Ocena...

Część 2
Na koniec 2019 r. poziom rozwoju Miasta Rumia, w większości 
analizowanych obszarów, nieznacznie odbiegał od przeciętnego 
poziomu rozwoju gmin w grupie porównawczej (świadczy o tym 
wartość wskaźników w przedziale -0,4 do +0,4). Korzystne zmiany 
nastąpiły w obszarze związanym z infrastrukturą (obszar 
"Infrastruktura i gospodarka komunalna"), aktywnością 
gospodarczą (obszar "Gospodarka") oraz finansami (obszar 
"Budżet").
 
W obszarze infrastrukturalnym Miasto Rumia na tle gmin w grupie 
porównawczej wypada korzystnie, biorąc pod uwagę wskaźnik 
rentowności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
jak również pod względem wysokości ponoszonych kosztów 
zagospodarowania odpadów w przeliczeniu na mieszkańca. Oznacza 
to, iż pomimo problemu z bilansowaniem się systemu 
gospodarowania  odpadami, Miasto Rumia dokłada mniej środków niż 
przeciętna gmina z grupy porównawczej. Miasto Rumia jest liderem 
wśród gmin pod względem awaryjności sieci kanalizacyjnej (brak 
awarii w 2019 r.), co świadczy o wysokiej jakości stosowanych 
rozwiązań technologicznych.
 
Sytuację finansową Miasta należy ocenić jako bardzo dobrą. 
Miasto charakteryzowało się dużą zdolnością kredytową, wyrażoną 
jako różnica między kwotą dochodów i wydatków bieżących w 
stosunku do dochodów ogółem. Wskaźnik wyznaczony jako średnia z 
trzech poprzednich lat wyniósł 7,17%. 
 

Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej sytuacji finansowej 
powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% 
uzyskiwanych dochodów. Należy zwrócić uwagę na znaczne 
bezpieczeństwo finansowe, jakie zapewnia Miastu spełnienie 
relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych - różnica 
pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi 
zadłużenia w ostatnim roku kształtowała się na poziomie ponad 
17 p.p. Na tle gmin w grupie porównawczej, zarówno pod 
względem wysokości uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej jak 
i pod względem zdolności kredytowej, sytuacja Miasta 
Rumia była korzystniejsza i uległa poprawie. 
 
Wyrazem wysokiej aktywności gospodarczej Miasta Rumia w 
2019 r. były uzyskane wpływy z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych w przeliczeniu na 
mieszkańca. Rumska gospodarka charakteryzowała się wysokim 
udziałem sektora prywatnego w strukturze własnościowej 
przedsiębiorstw, co świadczy o wysokim zaangażowaniu tego w 
lokalną przedsiębiorczość. Potwierdza to również wzrost 
poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców, mierzony 
udziałem liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w 
liczbie osób w wieku produkcyjnym. W Mieście Rumia nastąpił 
również spadek poziomu bezrobocia (mierzony udziałem 
osób bezrobotnych w ogóle ludności Miasta oraz udziałem 
osób długotrwale bezrobotnych w ogóle ludności Miasta).
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KOMENTARZ EKSPERTA cz. 2Ocena...

Menu

Część 1
W obszarze związanym z lokalną demografią dostrzega się 
nieznaczne zmiany na tle gmin w grupie porównawczej, choć 
samą sytuację demograficzną Miasta należy ocenić jako 
korzystną. Ma na to wpływ przede wszystkim dodatnie saldo 
migracji. Świadczy to atrakcyjności Miasta jako miejsca do 
zamieszkania. Na przestrzeni lat poprawie uległ wskaźnik 
zastępowalności pokoleń. Z roku na rok odsetek osób gotowych 
do podjęcia aktywności zawodowej zbliża się do odsetka osób 
wygaszających aktywność zawodową.
 
W 2019 r. w zakresie pomocy społecznej (obszar „Zdrowie, 
pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin”) Miasto Rumia było 
liderem wśród gmin w grupie porównawczej w zakresie wysokości 
uzyskiwanych dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy 
społecznej (wysokość uzyskiwanych dotacji wzrosła aczkolwiek 
wzrost ten był niższy niż w gminach w grupie porównawczej, co 
świadczy o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców Miasta).  
 
 
 
 

Edukacja to obszar, który wymaga szczególnej uwagi ze strony 
władz Miasta, a wiąże się to przede wszystkim ze wzrostem 
wydatków bieżących ponoszonych w oświacie. Wzrost wydatków 
oświatowych jest zjawiskiem typowym dla wszystkich gmin 
w Polsce, jednakże na tle gmin w grupie porównawczej, 
w przypadku Miasta Rumi nastąpił wyższy przyrost wydatków.
Na tle gmin w grupie porównawczej, w Mieście Rumia 
korzystne zmiany dotyczyły wskaźnika skolaryzacji  dla 
szkół podstawowych. Sytuacja Miasta uległa poprawie, a skala 
zmian była wyższa niż w gminach w grupie porównawczej. 
Wysoki wskaźnik skolaryzacji świadczy o atrakcyjności 
oferty edukacyjnej Miasta dla rodziców spoza terenu Miasta. 
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Menu

Realizowane programy, polityki i strategie

Misja Miasta Rumia

 

Realizacja polityk, 
programów i 

strategii
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Menu

Strategie MISJA MIASTA

Rumia to miasto gościnne i przyjazne, tworzące dobre 
warunki kształcenia, zamieszkania i rekreacji, którego 

dobrobyt gospodarczy opiera się na zasadach 
zrównoważonego rozwoju.

30



Menu

Strategie

Cz. 2
 
Niniejsza część przedstawia podsumowanie 
najważniejszych zadań wykonywanych w 2019 
roku przez Miasto Rumia w związku z realizacją 
lokalnych polityk, programów i strategii. 
 
Istotna część zadań Burmistrza w 2019 roku 
związana była z realizacją i wdrożeniem działań 
zaplanowanych w licznych dokumentach o 
charakterze programowym i strategicznym. 
Spośród wielu uchwał Rady Miasta 
stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych 
polityk, programów i strategii, w pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię 
Rozwoju Miasta Rumi do 2030 roku, który jest 
dokumentem o charakterze strategicznym, 
wyznaczającym główne kierunki rozwoju Miasta.
 
Na stan Miasta w 2019 roku wpływały również 
działania podejmowane w ramach realizacji 
poszczególnych programów i strategii 
dedykowanych wybranym zadaniom własnym.
 

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

 

Obok Strategii, w 2019 roku Miasto Rumia 
realizowało

 

20
 

dokumentów i programów
strategicznych, w tym:

10 z obszaru pomocy społecznej,
3 z obszaru ochrony środowiska,
2 z obszaru ochrony zdrowia,

3 z obszaru ładu przestrzennego,
1 z obszaru gospodarki komunalnej,

1 o charakterze ogólnym.
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Menu

Strategie

Cz. 1

Cz. 3

Program / Strategia Obszar
 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Rumi na lata 2016-2020

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi

Wieloletni program sporządzania planów miejscowych

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-
2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2015-2020

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rumi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta Rumi do 2030 roku

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata
2014-2020

Program współpracy Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia
na rok 2019

Gospodarka komunalna

Ład przestrzenny

Ład przestrzenny

Ład przestrzenny

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Ogólny

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
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Menu

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIEStrategie

Cz. 2
Nazwa dokumentu strategicznego Podstawa obowiązywania Link do

dokumentu
 

Aktywny Senior w Rumi

Pudełko życia

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Rumi

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014-

2020

Rumska Karta Seniora

Rumska Karta Dużej Rodzny

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Rumia na lata
2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Rumia na
lata 2015-2020

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Rumi na
l t 2016 2020

 

 

Uchwała Nr IX/177/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 sierpnia
2011 r.

Uchwała Nr XLVI/506/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30
stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI/507/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30
stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXV/447/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja
2017 r.

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia
2015 r.

Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca
2015 r.

Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia
2015 r.

Uchwała Nr XVII/151/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26
listopada 2015 r. z późn. zm.

Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26
li t d 2015

 

 



















Cz. 4
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https://bip.rumia.pl/a,23464,uchwala-nr-xi1772011-z-dnia-25-sierpnia-2011-r.html
https://bip.rumia.pl/a,25692,uchwala-nr-xlvi5062014-z-dnia-30-stycznia-2014.html
https://bip.rumia.pl/a,25693,uchwala-nr-xlvi5072014-z-dnia-30-stycznia-2014.html
https://bip.rumia.pl/a,26534,uchwala-nr-lvii6392014-z-dnia-30-pazdziernika-2014-roku.html
https://bip.rumia.pl/a,27099,uchwala-nr-viii662015-z-dnia-30-kwietnia-2015-roku.html
https://bip.rumia.pl/a,27278,uchwala-nr-xi922015-z-dnia-25-czerwca-2015-roku.html
https://bip.rumia.pl/a,27919,uchwala-nr-xiii972015-z-dnia-27-sierpnia-2015-roku.html
https://bip.rumia.pl/a,28761,uchwala-nr-xvii1512015-rady-miejskiej-rumi-z-dnia-26-listopada-2015-roku.html
https://bip.rumia.pl/a,28763,uchwala-nr-xvii1532015-rady-miejskiej-rumi-z-dnia-26-listopada-2015-roku.html
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 * pełne zestawienie realizowanych polityk, programów i strategii obrazuje załącznik nr 2 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.
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Cz. 3

Cz. 5

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
Obszar priorytetowy 1. Rozwój gospodarczy. Działania na rzecz silnej pozycji gospodarczej Miasta i rozwój przedsiębiorczości.
 
Wybrane działania w 2019 r.: Miasto Rumia wydało na działania promocyjne 1.294.887,02 zł. W ciągu całego 2019 r. zrealizowano wiele przedsięwzięć i 
akcji. Miasto było promowane przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe, w mediach oraz prasie. Wykonano spoty filmowe oraz zrealizowano film 
dokumentalny w ramach budżetu obywatelskiego. Film ten przedstawiał historię Rumi. Na jego realizacje przeznaczono 35.000,00 zł. Miasto prowadzi 
bezpłatny dla odbiorców kanał komunikacji. Jest to mobilny-ostrzegawczy system komunikacji z mieszkańcami. W 2019 r. zorganizowano wystawy 
fotograficzne „Solidarnie ku wolności” oraz wystawę plenerową pt. „Rumia wczoraj i dziś”, a także imprezy plenerowe – Jarmark świąteczny oraz cykl 
imprez plenerowych „Lipiec w Rumi” oraz „Kino letnie”. Wydano foto kalendarze „Rumia oczami dzieci” i „Zbiór bajek i opowiadań od dzieci dla dzieci”. 
Na terenie Miasta odbył się „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”. Podczas tych dni zorganizowano piknik i festyn dotyczący 
elektromobilności. Można było odwiedzić zajezdnie oraz skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej linii 101, która prowadziła do Gdańska, Sopotu i 
Gdyni. Obchodzono również 65 rocznicę nadania praw miejskich. Na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się z tej okazji koncert,
podczas którego można było usłyszeć jedne z najpiękniejszych utworów świata. 

Obszar priorytetowy 2. Rozwój infrastruktury technicznej. Stworzenie warunków sprawnego funkcjonowania Miasta.
 
Wybrane działania w 2019 r.: W celu poprawy systemu komunikacyjnego, na remonty dróg gminnych wydano 644.538,49 zł. Asfaltowano ubytki i wyboje 
na nawierzchni, wyrównywano i zasypywano zagłębienia w drogach. Zmodernizowano i utwardzono nawierzchnie gruntowe płytami yomb na odcinkach 
ulicy: Garbarskiej, Szancera, Nagietkowej, Krokusowej, Czechowa, Modrzewiowej, Migały, Królowej Bony, Kazimierza Jagiellończyka oraz
Baczyńskiego. Na ten cel wydano 424.991,62 zł. Dodatkowo zmodernizowano chodniki na odcinkach dróg: Obrońców Westerplatte, Hallera oraz 
Wybickiego. Te inwestycje kosztowały 364.575,17 zł. Wydano także 129.457,50 zł na modernizację mostu ul. Hallera. W ramach Budżetu Obywatelskiego 
wybudowano ścieżkę rowerową oraz dokonano przebudowy istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej. Na to zadanie wydano 217. 417,73 zł.
Rumia ma podpisaną umowę z Gminą Gdynia na organizacje komunikacji miejskiej. Na ten cel wydano 3.168.532,90 zł. Jest też członkiem w  
Metropolitarnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.  Na terenie Miasta funkcjonowało 12 linii komunikacji publicznej o łącznej długości
87 km. Tylko w 2019 r. przewieziono 5.968.033 pasażerów.

34



Menu

Strategie

Cz. 4
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Obszar priorytetowy 4. Bezpieczni i wykształceni mieszkańcy. Podnoszenie poziomu życia, bezpieczeństwa, wiedzy i kwalifikacji mieszkańców.
 
Wybrane działania w 2019 r.: Jedną z inwestycji poprawiającą widoczność i bezpieczeństwo na drogach jest wybudowanie sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej z Wybickiego. Inwestycja została zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zwiększając właściwe oświetlenie 
terenów publicznych dokonano budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej, ul. Dębogórskiej i na placu zabaw przy ul. Towarowej. Zamontowano lampy 
solarne przy ul. Ludowej, Cmentarnej, Orzechowej i Zawiszy Czarnego. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia
terenów rekreacyjnych przy ul. Różanej, Topolowej i Sędzickiego oraz odcinków ulic Hutnicza, Łąkowa, Makowa, Chopina. 
 
Obszar priorytetowy 5. Zdrowa Rumia. podnoszenie poziomu zdrowia mieszkańców.
 
Wybrane działania w 2019 r.: Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 
2015-2020” wydatkowano 49 860,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na akcję „Krew Darem Życia”. W 2019 r. Gmina otrzymała 5 000,00 zł dotacji z 
budżetu na zadania z zakresu ochrony zdrowia i zwalczania narkomanii. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy 
- Rumia otrzymała 99 850,00 zł.

Obszar priorytetowy 3. Dobre warunki zamieszkania i wypoczynku. Poprawa jakości życia mieszkańców, zadowolenia Rumian z miejsca ich 
zamieszkania.
 
Wybrane działania w 2019 r.: Na projekt "Zielona Wyspa- rozwój terenów zielonych" wydano tylko w 2019 r. 235.520,00 zł w tym środki zewnętrzne 
wynosiły 200.192,00 zł. W ramach tego projektu wykonano dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Topolowej i Różanej. W ramach Budżetu 
Obywatelskiego wykonano koncepcje „Zagospodarowania skweru przy ul. Derdowskiego/Wybickiego - "Usiądź i odpocznij w Rumi". Zmodernizowano
place zabaw przy SP1 oraz w Parku Żelewskiego. Zadania te ukończono w 2019 r. i wydano na nie 499.321,00 zł. Dodatkowo wybudowano nowe place dla 
dzieci przy SP4 przy ul. Świętojańskiej i SP8 przy ul. Rodziewiczówny w 2019.r wydano 346 475 zł. Te inwestycje zrealizowano w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Dzięki podpisanej umowie z Powiatem Wejherowskim Gmina otrzymała pomoc finansową na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 
w wysokości 15 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na organizacje wielu imprez: X Gala Sportu, IX Young Digital Planet Aquathlon Rumia 2019, 
Turniej Tańca, Festyn 3 –Maja, XXIV Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację, XXXV Bieg Pokoju, IX Memoriał Lidii Lipińskiej w Unihokeju oraz Mistrzostwa 
Polski w Duathlonie. W 2019 r. Gmina otrzymała dotacje celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 900.000,00 zł na przebudowę bieżni 
i urządzeń lekkoatletycznych MOSiR.

Cz. 6
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Program "Aktywny Senior"
 
Program „Aktywny senior” realizowany jest od 2018 roku z inicjatywy 
burmistrza Miasta Rumi, we współpracy z przedstawicielami Rumskiej Rady 
Seniorów oraz siłownią CityGYM. Przedsięwzięcie skierowane jest do 
mieszkańców Miasta w wieku 60+. Dzięki wsparciu sponsora, każdy senior 
może nie tylko ćwiczyć pod okiem instruktora, ale również korzystać z całej 
oferty klubu. Z obserwacji instruktorów i koordynatorów projektu wynika, że
u 99% ćwiczących seniorów zauważalna jest poprawa kondycji fizycznej 
oraz spadek tkanki tłuszczowej.
 

Program "Pudełko życia"
 
„Pudełko Życia” to program, który jest dedykowany seniorom powyżej 65.
roku życia i osobom niepełnosprawnym. Głównym celem projektu jest 
ułatwienie niesienia pomocy wspomnianym mieszkańcom w sytuacji
zagrożenia ich zdrowia lub życia. Zestaw, który jest bezpłatnie przekazywany
zainteresowanym, składa się z plastikowego pojemnika, oznaczonego 
specjalnym nadrukiem, karty informacyjnej oraz dwóch naklejek do 
umieszczenia na lodówce i wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do 
mieszkania. Oznaczenie pozwala służbom zlokalizować pudełko. 
Najważniejsze jest, by wypełnioną kartę informacyjną włożyć do pudełka,  
a pudełko do lodówki. Przejrzysty system przechowywania informacji 
medycznej pozwala na szybsze i łatwiejsze udzielanie pomocy, a co za tym 
idzie – rośnie szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie 
poszkodowanych.
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Zmiany demograficzne

Statystyka spraw cywilnych

Struktura demograficzna Miasta
 

 
 

Mieszkańcy
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Mieszkańcy
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Kobiety MężczyźniLiczba mieszkańców
ogółem w 2019 r.:

45977
Zmiana liczby ludności r/r:

0,63%

19,83%

58,62%

21,55%

Przedprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

* Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat; wiek produkcyjny: 18-65 dla mężczyzn i 18-60 dla kobiet; wiek 
poprodukcyjny: 65+ dla mężczyzn i 60+ dla kobiet.

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIASTA
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0,44%

0,63%
0,59%

0,82%

Liczba ludności Wzrost liczby ludności r/r

Zameldowania na
pobyt stały:

1639

Wymeldowania z
pobytu stałego:

818

Mieszkańcy

Menu

ZMIANY DEMOGRAFICZNE

Liczbę ludności Rumi od kilku lat charakteryzuje 
stabilna tendencja wzrostowa, wynosząca w 
ostatnich pięciu latach średnio 0,72% w skali roku. 
Głównym źródłem powyższego trendu jest z 
pewnością przewaga liczby zameldowań nad 
wymeldowaniami z pobytu stałego. Nie bez 
znaczenia pozostaje również większa od liczby 
zgonów liczba urodzeń. Wzrost liczby mieszkańców 
Rumi stawia Miasto w szeregu nielicznych 
jednostek, w których nie dostrzega się tak wyraźnie 
negatywnego, zauważalnego w skali ogólnopolskiej, 
trendu pogarszania się sytuacji demograficznej.
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Rok 2019:
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Analiza dochodów

Menu

Główne kierunki wydatków

Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne

Kondycja finansowa w 2019 r.

Podatki i opłaty lokalne

 
 
 

Budżet

Informacje o majątku
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Budżet

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Rumi w 2019 roku 
były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), 
stanowiące ponad 1/4 wszystkich dochodów Miasta. Pięć 
najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Miasta 
składa się łącznie na 80,15% wszystkich wpływów.

001

292

206

031

201

087

049
203 050

ANALIZA DOCHODÓW
Paragraf Opis skrócony paragrafu Dochody

 

1

292

206

31

201

87

49

203

50

625

75

PIT

Subwencje ogólne z budżetu państwa

"500+"

Podatek od nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

Sprzedaż składników majątkowych

Loklane opłaty pobierane na podstawie
odrębnych ustaw

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dotacje majątkowe celowe w ramach
programów finansowych z udziałem
środków europejskich

Najem i dzierżawa składników

61 455 783,00

42 750 110,00

42 720 907,72

21 258 521,97

21 174 527,73

12 139 089,29

7 264 334,17

5 416 900,17

4 176 161,52

2 071 688,83

2 028 722 97
9114  236 248 376,78

10 najistotniejszych paragrafów dochodowych w Rumi:
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Budżet

68,45%

23,68%

6,04%

PIT Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki lokalne CIT

Najważniejszym źródłem spośród dochodów podatkowych 
Miasta Rumi w 2019 roku były wpływy z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT), kształtując się na 
poziomie blisko 61,5 mln złotych. Drugie co do wartości były 
wpływy z podatku od nieruchomości, kształtujące się na 
poziomie ponad 21,2 mln złotych. Wartość pozostałych 
dochodów podatkowych przekroczyła 7,0 mln złotych.

Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek
podatkowych dla osób fizycznych:

1 046 425,98 zł
Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień podatkowych dla

osób fizycznych:

0,00 zł

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Dochody własne PIT i CIT Subwencje Dotacje

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
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POZYSKANE DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Menu

Budżet

Nazwa zadania Źródło finansowania Wartość dotacji
pozyskanej w 2019 r.

 

Wartość zadania

Budowa budynków komunalnych w Rumi

Rewitalizacja Zagórza w Rumi

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- wariant 400 m
- treningowy

Przebudowa ul. Żwirki i Wigury, drogi gminnej (nr
132313G) w miejscowości Rumia od Ronda Armii
Krajowej do Drogi Krajowej Nr 6 (zadanie będzie
realizowane i zakończone w 2020 r.)

Fundusz Dopłat

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na

lata 2014-2020

Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej (Ministerstwo Sportu i

Turystyki)

Funduszu Dróg Samorządowych

1 601 618,50 zł

1 524 102,51 zł

900 000,00 zł

862 248,00 zł

4 042 728,32 zł

22 223 621,71 zł

5 006 330,65 zł

1 724 496,00 zł

Suma  6 165 961,48 zł 52 309 415,62 zł

W ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi”, Gmina Miejska 
Rumia dokonała termomodernizacji 3 obiektów tj.: 
1) Budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy Stoczniowców 6,
2) Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi przy ul. Górniczej 19,
3) Budynku Zarządu cmentarza Komunalnego w Rumi przy ul. Górniczej 29.
 
Projekt miał na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, która wpłynie na zwiększenie racjonalności wydatków 
poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię pierwotną i zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w budynkach objętych projektem.
W ramach modernizacji energetycznej m.in. wymieniono stolarkę okienną,docieplono dachy oraz ściany, wymieniono źródła ciepła. Dodatkowo, dzięki
realizacji Projektu, budynki zostały odświeżone na zewnątrz dzięki nowej elewacji.
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Dział Wydatki
 

Oświata i wychowanie

Rodzina

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Transport i łączność

Pomoc społeczna

Kultura fizyczna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ochrona zdrowia

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Obsługa długu publicznego

Działalność usługowa

Rolnictwo i łowiectwo

77 012 910,82 zł

63 197 717,52 zł

31 132 365,17 zł

16 375 058,09 zł

14 828 935,13 zł

11 524 951,79 zł

10 489 720,05 zł

6 398 311,59 zł

3 320 995,48 zł

2 845 578,08 zł

2 662 415,88 zł

1 277 993,92 zł

1 112 466,25 zł

959 873,70 zł

619 903,44 zł

419 509 00 zł
Suma 244 442 796,90 zł

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓWBudżet

Menu

W 2019 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na realizację zadań z 
zakresu oświaty, wsparcia rodziny oraz gospodarki mieszkaniowej. Obecność 
wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Miasta 
wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w 
Polsce. Udział wydatków oświatowych przekroczył wartość 31% wszystkich 
nakładów w Rumi. Środki przeznaczone na wsparcie rodziny pochodzą z kolei z 
budżetu państwa, a przeważająca ich część wiąże się z rządowym programem 
"Rodzina 500+". Wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej w blisko 94% 
wiązały się z nakładami inwestycyjnymi Miasta, przede wszystkim z wniesieniem 
wkładu do spółek prawa handlowego oraz wydatkami na inwestycje oraz zakupy 
jednostek organizacyjnych.

10 najistotniejszych działów wydatkowych w Rumi:
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Dochody majątkowe na
mieszkańca:

390,44 zł

Wynik budżetu
bieżącego:

13 294 146,12 zł

Zadłużenie w stosunku
do dochodów ogółem:

13,72%

Wydatki ogółem na
mieszkańca:

5 316,63 zł

Wydatki majątkowe na
mieszkańca:

857,81 zł

KONDYCJA FINANSOWA W 2019 ROKUBudżet

Menu

Dochody ogółem na
mieszkańca:

5 138,40 zł
Wartość wskazuje na poziom 

zamożności gminy.
Wartość wskazuje na 

skuteczność działań w zakresie 
pozyskiwania dodatkowych 

środków na inwestycje.

Wartość wskazuje na zdolność 
do realizacji inwestycji i spłaty 
zobowiązań bez pozyskiwania 
finansowania zewnętrznego.

Wartość wskazuje na udział 
kwoty długu w dochodach 

budżetowych.

Wartość wskazuje na poziom 
nakładów na realizację zadań.

Środki do dyspozycji:

6 194 854,42 zł

Wartość wskazuje na poziom 
nakładów na realizację 
inwestycji oraz przyjęte 

priorytety w zakresie realizacji 
zadań własnych.

Wartość nadwyżki operacyjnej 
pomniejszona o spłatę długu. 

Wskazuje na zdolność do realizacji 
inwestycji bez pozyskiwania 
finansowania zewnętrznego.

Koszt obsługi długu:

29 621,92 zł

Wartość wydatków na zapłatę 
odsetek od każdego 1 mln 

zaciągniętych kredytów, 
pożyczek oraz emisji obligacji.
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INFORMACJE O MAJĄTKU - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Menu

Budżet

Pozycja
 

Wartość

AKTYWA TRWAŁE, w tym:

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - gr 0

budynki i lokale - gr 1

obiekty inżynierii lądowej i wodnej - gr 2

Kotły i maszyny energetyczne – gr 3

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr 4

maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - gr 5

urządzenia techniczne - gr 6

środki transportu - gr 7

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gr 8

inwestycje

wartości niematerialne i prawne

659 574 397,74 zł

366 863 110,00 zł

67 427 327,80 zł

212 393 656,35 zł

256 974,44 zł

1 742 752,35 zł

91 969,43 zł

2 636 837,57 zł

474 526,40 zł

1 582 024,55 zł

0,00 zł

1 719 807,98 zł

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

W stosunku do 
ubiegłego roku, 
wartość majątku 
Miasta wzrosła o:

 
 

3,5%
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 * pełne zestawienie dotyczące stanu mienia komunalnego obrazuje załącznik 6 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.



Ceny usług komunalnych

Menu

Infrastruktura - stan na początek 2019 r.

Mieszkania komunalne

Odpady komunalne

Transport publiczny

Woda i ściekiInfrastruktura 
i gospodarka 

komunalna
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82,9%
budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci wodociągowej

INFRASTRUKTURA (POCZĄTEK 2019 R.)
Menu

Infrastruktura

139,8
km sieci wodociągowej

5350
przyłączy wodociągowych

95,9%
mieszkańców korzystających z 

sieci wodociągowej

7439
budynków mieszkalnych

520
gminnych lokali mieszkalnych

33
gminnych lokali socjalnych

53,8%
budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej

103,8
km sieci kanalizacyjnej

3139
przyłączy kanalizacyjnych

89,9%
mieszkańców korzystających z 

sieci kanalizacyjnej

127
km dróg gminnych

81
km dróg gminnych utwardzonych

13,3
km ścieżek rowerowych

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA GOSPODARKA ŚCIEKOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA
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Infrastruktura

Menu

WYBRANE PARAMETRY 
GOSPODARKI WODNEJ

WYBRANE PARAMETRY 
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

WODA I ŚCIEKI

Dostawę wody i odbiór ścieków z terenu Miasta Rumia w 2019 r. 
zapewniało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

"PEWIK" w Gdyni.

1687,6 tys.
m3 sprzedanej wody pitnej dla 

mieszkańców w 2019 r.

4 623
średnie dobowe 

zużycie wody (w m3)

2,70
długość nowo wybudowanej 
sieci wodociągowej (w km)

111
szt. nowych przyłączy 

wodociągowych w 2019 r.

9
awarii sieci wodociągowej 

na 1000 przyłączy w 2019 r.

1656,9 tys.
m3 odebranych ścieków od 

mieszkańców w 2019 r.

4 540
średnia dobowa produkcja 

ścieków (w m3)

0
awarii sieci kanalizacyjnej 

na 1000 przyłączy w 2019 r.

25
szt. nowych przyłączy 

kanalizacyjnych powstałych 
w 2019 r.

0,50
długość nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej (w km)
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Menu

Infrastruktura MIESZKANIA KOMUNALNE

2,02%

96,8%

Pozostałe Zakup usług zewnętrznych Remonty i modernizacje Inwestycje Zakup materiałów

0 mln zł

1 mln zł

2 mln zł

3 mln zł

4 mln zł

0,5 mlnzł

1,0 mlnzł

3,4 mlnzł

0,1 mlnzł

Użytkowanie wieczyste Najem lokali Pozostałe Przekształcenie użytkowania wieczystego

Wydatki:

Dochody:

Liczba wyremontowanych
lokali mieszkalnych:

10

Liczba lokali mieszkalnych na 
dzień 31.12.2019 r.:

 

388

Średnia powierzchnia mieszkania 
komunalnego (w m2):

 

37,89
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ODPADY KOMUNALNE
Menu

Infrastruktura

0 mln zł

2 mln zł

4 mln zł

6 mln zł

8 mln zł

10 mln zł

Dochody Wydatki

Odebrane odpady
komunalne (w tonach):

16624,28

Odebrane odpady
segregowane (w tonach):

6893,60

Odebrane odpady
niesegregowane (w tonach):

9730,68

Odpady odebrane na mieszkańca
(w kg):

361,58

12,13%

6,56%

11,94%

6,73%

4,1%

58,53%

bioodpady

szkło

pozostałe

tworzywa sztuczne

papier i tektura

odpady zmieszane

Odpady dostarczone do PSZOK
(w tonach):

317,85

Odpady odebrane bezpośrednio
z nieruchomości (w tonach):

16306,40
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Menu

Infrastruktura TRANSPORT PUBLICZNY

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35,09% 6,34% 9,63% 48,94%

Utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne

Liczba linii autobusowych:

12

Długość linii
autobusowych (w km):

87

Długość nowych ścieżek
rowerowych (w km):

0,4

Długość wybudowanych oraz 
zmodernizowanych chodników (w km)

 
1,582

 
Długość wybudowanych dróg 

gminnych (w km)
 

1,6
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Menu

Infrastruktura CENY USŁUG KOMUNALNYCH

WODA
GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Cena netto za 1 m3 zużytej wody:  3,62 zł (I -18 V 2019 r.) 
                       3,67 zł (V - XII 2019 r.)
 
Opłata abonamentowa:     brak
 
POZOSTAŁE GRUPY ODBIORCÓW

ŚCIEKI
GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Cena netto za 1 m3 odebranych ścieków:  4,97 zł (I -18 V 2019 r.)  
                    4,99 zł (V - XII 2019 r.)
 
Opłata abonamentowa:       brak   
 
POZOSTAŁE GRUPY ODBIORCÓW

Zgodnie z decyzją Organu Regulacyjnego: LINK

ODPADY KOMUNALNE
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

 

15,00 zł

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
 

40,00 zł

LOKALNE MIESZKALNE
STAWKA BAZOWA CZYNSZU NAJMU LOKALU 

KOMUNALNEGO
 

5,54 zł

STAWKA NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
 

1,54 zł

Cz. 2
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Menu

Infrastruktura CENY USŁUG KOMUNALNYCH

TRANSPORT PUBLICZNY

Bilet jednoprzejazdowy, normalny: 3,20 zł
Bilet 30-dniowy, normalny:     64,00 zł
 

Bilet jednoprzejazdowy, ulgowy: 1,60 zł
Bilet 30-dniowy, ulgowy: 32,00 zł

Od 1 czerwca 2018 roku na terenie Rumi obowiązuje bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży. 
Decyzję o wprowadzeniu ulgi podjęły samorządy współpracujące w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot. Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż do 31 grudnia w roku ukończenia 20 lat.

Aby skorzystać z ulgi, w przypadku kontroli biletów należy przedstawić ważną legitymacją szkolną ze wskazanym 
adresem zamieszkania w Rumi. Natomiast dzieci do lat 7 mogą bezpłatnie korzystać z całej sieci ZKM Gdynia, bez 

względu na adres zamieszkania. Wystarczy okazać dokument potwierdzający wiek. Bezpłatne przejazdy obowiązują 
przez cały rok kalendarzowy, siedem dni w tygodniu (także w weekendy i święta), z wyłączeniem okresu wakacyjnego (od 

1 lipca do 31 sierpnia). Ulga dla dzieci do 7. roku życia obowiązuje przez cały rok kalendarzowy, również w wakacje.
 

Cz. 1
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Budżet oświatowy

Egzaminy

Aktywność szkół miejskich

Statystyka oświatowa
 

 
 

Edukacja

Menu

Inwestycje oświatowe
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Łączne wydatki poniesione na oświatę 
i wychowanie w 2019 r.

BUDŻET OŚWIATOWY

Najwyższe wydatki w oświacie w 2019 r. zostały poniesione w ramach 
utrzymania szkół podstawowych. Wyniosły one 42.417.110,67 zł, co stanowiło 
55,08% wydatków oświatowych. Wydatki szkół podstawowych kształtowały się w 
2019 r. na poziomie o 1.845.741,23 zł wyższym niż w roku ubiegłym. Tak duża 

różnica w wydatkach ponoszonych w przeciągu jednego roku budżetowego 
wiązała się ze wzmożoną aktywnością inwestycyjną.

 
Znaczące wydatki ponoszone były również w obszarze przedszkoli. Wyniosły 
one 15.834.983,24 zł, co stanowiło 20,56% wydatków oświatowych. W ramach 
przedszkoli w 2019 r. poniesiono wydatki wyższe o 2332954,82 zł niż w 2018 r.

Menu

Edukacja

Rozdział Opis Wydatki
 

Udział

80101

80104

80103

80149

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach

42 417 110,67 zł

15 834 983,24 zł

3 777 337,72 zł

3 225 228,41 zł

55,08%

20,56%

4,90%

4,19%

Subwencja oświatowa na ucznia
w 2019 r.:

9 022,59 zł

Bieżące wydatki oświatowe na
ucznia w 2019 r.:

17 292,84 zł

Subwencyjne wydatki oświatowe
na ucznia w 2019 r.:

12 823,60 zł

Dopłata ze środków własnych na
kształcenie 1 ucznia w 2019 r.:

3 801,01 zł

Pokrycie bieżących wydatków
oświatowych subwencją

oświatową w 2019 r.:

52,18%

77 012 910,82 zł
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Współczynnik skolaryzacji
przedszkolnej:

105,80%

Średnia liczebność
oddziałów w szkołach

podstawowych
21

Średnia liczba oddziałów
na 1 etat nauczycielski w
szkołach podstawowych:

0,34

Liczba uczniów w szkołach
podstawowych

4507

Współczynnik
skolaryzacji w szkołach

podstawowych:

109,82%

STATYSTYKA OŚWIATOWA W 2019 ROKU
Menu

Liczba dzieci objętych
nauczaniem przedszkolnym

w wieku 3-5 lat:

1734
Wskaźnik określa stosunek liczby 

dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 
ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

Wskaźnik określa ilu uczniów 
przypada przeciętnie na 1 

oddział klasowy.

Wskaźnik określa przeciętne 
obciążenie etatu 
nauczycielskiego.

Liczba uczniów na etat
nauczycielski w szkołach

podstawowych:

9
Wskaźnik określa jaki odsetek 
dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym pobiera naukę w 

szkole podstawowej.

Wskaźnik określa ilu uczniów 
przypada na 1 etat nauczycielski w 

szkole podstawowej.

Wskaźnik efektywności
zatrudnienia nauczycieli:

7,1
Wskaźnik określa ilu uczniów 
potrzeba, aby sfinansować 1 

umownie liczony etat 
nauczyciela.

Edukacja
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EGZAMINY
Menu

Edukacja

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI

GMINA

POWIAT

KRAJ 63% 45% 59% 42%

62% 42% 59%

62% 45% 63% 34%

*Wyniki dotyczą egzaminu ósmoklasisty

29%
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Menu

Edukacja

Cz. 2

AKTYWNOŚĆ SZKÓŁ MIEJSKICH
1 luty – 15 czerwca - „Rumia oczami dzieci”
Druga odsłona projektu „Rumia oczami dzieci” rozpoczęła się
1 lutego i trwała do 15 czerwca. Organizatorzy przygotowali sześć 
zadań tematycznych oraz trzy konkursy. Najmłodsi musieli poznać 
miejskie symbole, zorganizować spotkanie z ciekawą osobą, wziąć 
udział w spacerze historycznym oraz uczestniczyć w dziecięcej sesji. 
Należało również przygotować i wykonać wierszyk związany z Rumią 
oraz podjąć współpracę ze szkołami działającymi na terenie miast 
partnerskich. Ponadto indywidualni uczestnicy mogli wykazać się w 
trzech konkursach tematycznych: plastycznym, literackim i 
fotograficznym. Najlepsze prace zostały opublikowane w formie 
miejskiego kalendarza, albumu fotograficznego oraz książki z 
bajkami. Wszyscy laureaci projektu otrzymali też nagrody rzeczowe, 
które zostały wręczone podczas festynu podsumowującego 
przedsięwzięcie (15 czerwca 2019 r.). W projekcie wzięło udział 
około tysiąca dzieci z 18 placówek oświatowych (publicznych i 
niepublicznych). Na trzy konkursy wpłynęło łącznie ponad 300 prac.
 
Maj – kampania „Rowerowy maj”
W 2019 r. po raz pierwszy na terenie Rumi została
zorganizowana kampania pod nazwą „Rowerowy Maj” – promująca 
zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci 
przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona 
nauczycielskiego. Do przedsięwzięcia przystąpiły dwie placówki:
Przedszkole pod Topolą oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa 
Wybickiego. Łącznie ponad 300 uczestników przez niemal cały 
miesiąc dojeżdżało do szkoły lub przedszkola na rowerze, 
hulajnodze czy rolkach. Najaktywniejsze klasy i oddziały 
przedszkolne otrzymały nagrody w postaci rowerowych gadżetów 
oraz voucherów.
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Edukacja

Cz. 1

Cz. 3

AKTYWNOŚĆ SZKÓŁ MIEJSKICH
10-14 maja – projekt „Małe Miasto Rumia”
Na terenie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi zrealizowany 
został projekt „Małe Miasto Rumia”. Organizatorami przedsięwzięcia
byli Fundacja „Dom mojego Brata” oraz Fundacja BGK. Projekt „Małe 
Miasto” był symulacją dorosłego życia i skierowany był do dzieci w 
wieku od 8 do 12 lat. W ramach inicjatywy dzieci uczestniczyły w 
warsztatach edukacyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli 
różnych zawodów. Dzieci miały okazję poznać obowiązki m.in. 
szewca, ogrodnika, strażaka czy kominiarza, strażnika miejskiego, 
strażaka. Poprzez pracę, zarabianie, oszczędzanie i wydawanie 
pieniędzy, najmłodsi zdobywali wiedzę na temat obrotu i wartości 
pieniądza, a także poznawali mechanizmy rządzące gospodarką. W 
inicjatywie uczestniczyło łącznie 120 dzieci z 5 rumskich szkół 
podstawowych, 70 wolontariuszy oraz 50 przedstawicieli różnych 
zawodów.
 
31 maja - Trzecia sesja Dziecięcej Rady Miejskiej Rumi
Dzieci z Rumi reprezentowane były przez swoich kolegów z:
Niepublicznego Przedszkola Językowego „Mądry Maluch”, oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1, „Słonecznej Jedynki” 
przedszkola nr 1, Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”, 
Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”, Niepublicznego 
Przedszkola „Junior”, „Bajki” Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola
pod Topolą. Młodzi radni wnioskowali między innymi o wydanie gry
planszowej w rozmiarze XXL, wybudowanie otwartego basenu, 
realizację warsztatów szkolnych z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, montaż sygnalizacji świetlnej, budowę „Wrotowiska 
Rumia”, parku edukacji i zabawy, ścianki wspinaczkowej na terenie 
MOSiR-u oraz realizację projektu „Lżejsze nauczanie – lżejszy 
plecak”. 
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Edukacja

Cz. 2

AKTYWNOŚĆ SZKÓŁ MIEJSKICH
21 czerwca - wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów
W 2019 r. nagrodzeni zostali również najlepsi absolwenci
gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych. Podczas odbywającej 
się na terenie urzędu miasta uroczystości nagrody rzeczowe i dyplomy 
odebrało 5 gimnazjalistów mogących się pochwalić najwyższą średnią oraz 
wyjątkowymi osiągnięciami w nauce. Z kolei podczas oficjalnego 
zakończenia roku,organizowanego w rumskich szkołach, nagrodzeni zostali 
także najzdolniejsi ósmoklasiści.
 
Wrzesień – ślubowanie uczniów
We wrześniu 2019 r. po raz drugi została zorganizowana miejska 
uroczystość ślubowania uczniów. W obecności rodziców, dziadków, 
nauczycieli, przedstawicieli władz miasta i starszych kolegów 
pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani na uczniów.
 
11 października - Dzień Edukacji Narodowej
Do najważniejszych uroczystości o charakterze oświatowym bez
wątpienia należy Dzień Edukacji Narodowej, który w Rumi obchodzony jest 
jako święto wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacji: 
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także uczniów i ich 
rodziców. Co roku miejski dzień edukacji organizowany jest na terenie innej 
szkoły. W 2019 r. uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8 im. ks. 
Stanisława Ormińskiego w Rumi. Podczas obchodów oficjalnie 
nagrodzonych zostało 17 zasłużonych pracowników placówek oświatowych 
oraz 16 najzdolniejszych uczniów.
 
11 listopada - Parada Niepodległości
Uczniowie z rumskich szkół wzięli udział w uroczystym przemarszu ulicami 
Rumi, w związku z obchodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.
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Menu

Cz. 2

INWESTYCJE OŚWIATOWE
Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i opieki w samorządowych placówkach w roku 2019 przeprowadzono 
szereg inwestycji, remontów i modernizacji. 
 
W celu zapewnienia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym
zmodernizowano i wyposażono sale w Szkołach Podstawowych 
Nr 7 i 8 na co przeznaczono środki w  wysokości 363.000 zł.
 
W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przeprowadzona
została przeprowadzona wymiana rozdzielni głównej energii 
elektrycznej, rozdzielni pobocznej oraz kabla zasilającego. 
Wartość zadania wyniosła 102.923, 85 zł. Ponadto w tej placówce 
oddano do użytku windę dla osób z niepełnosprawnościami. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 372.786,78 zł, a wysokość 
dofinansowania tego zadania przez PFRON to 85.779,78 zł. 
 
W ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Miejskiej Rumia w
2019 r. wybudowano place zabaw przy Szkołach Podstawowych 
Nr 4 i 8 oraz zespół boisk do gry w siatkówkę plażową przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących. Koszt tych inwestycji to: SP4 – 
159.000 zł, SP8 – 187.475 zł, ZSO – 216.917,87 zł.
 
Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego dokonano modernizacji 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1. Koszt tego zadania to 
249.000 zł. W celu poprawy infrastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 4 zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej na 
łączną kwotę 107.911,44 zł. Zadanie to zostało dofinansowane, w 
wysokości 50.000 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności”. 
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Edukacja
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INWESTYCJE OŚWIATOWE
W 2019 r. wykonano również modernizacje w dwóch budynkach
gminnych oddanych w użyczenie placówkom niepublicznym: 
Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej i Niepublicznym Przedszkolu 
„Iskierka”. Łączna wartość tych zadań wyniosła 86.940,42 zł.
 
Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, Gminie Miejskiej 
Rumia zostały przyznane środki na dofinansowanie wyposażenia w 
pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 
przedmiotów przyrodniczych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i 7 w łącznej
wysokości 55.571 zł.
 
Ponadto Szkoły Podstawowe Nr 4 i 7 otrzymały dofinansowanie w łącznej 
wysokości 42.000 zł na zakup tablic interaktywnych wraz z 
wyposażeniem w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” (łączna 
wartość programu 52.500 zł z wkładem własnym).
 
W ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” pozyskano wsparcie finansowe na zakup książek do 
bibliotek szkolnych w łącznej wysokości 36.000 zł dla Szkół Podstawowych 
Nr 4, 10 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (łączna wartość programu z 
wkładem własnym to 45.000 zł).
 
Remonty i drobne modernizacje (malowanie pomieszczeń, sal
lekcyjnych, korytarzy i klatek schodowych, bieżące naprawy) placówki 
oświatowe wykonywały we własnym zakresie i finansowały z dochodów 
własnych. W 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 z dochodów własnych 
zakupiła również szafki ubraniowe do szatni szkolnej oraz 15 komputerów 
do sali informatycznej na łączną kwotę 25.468,96 zł. 

Cz. 1
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Pomoc społeczna w liczbach

Menu

Rumska karta seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Zdrowie, pomoc 
społeczna 

i wsparcie dla 
rodzin

Rumska karta dużej rodziny
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Zdrowie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w ramach
pomocy społecznej i wsparcia

rodziny w 2019 r.:

74 799 903,82 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie
MOPS w 2019 r.:

2 984 763,34 zł

Wydatki na wynagrodzenia
pracowników MOPS w 2019 r.:

2 498 896,28 zł

Wysokość wypłaconych świadczeń
społecznych w 2019 r.:

63 740 486,68 zł

Zadania własne 16,01%

83,99%
Zadania zlecone
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Zdrowie

Przyznawana jest osobom, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Senior na 
podstawie Karty może korzystać tylko ze zniżek udostępnionych przez Partnerów, którzy zadeklarowali

współpracę w ramach Programu „Rumska Karta Seniora”. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem
graficznym Programu. Wykaz Partnerów, którzy udzielili zniżek jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rumi (LINK). Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać „Rumską Kartę Seniora” wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość. Aby uzyskać Rumską Kartę Seniora, należy pobrać i czytelnie wypełnić 
wniosek o wydanie karty, który można uzyskać w punkcie Biura Obsługi Mieszkańców, w Biurze Podawczym oraz na 

stronie internetowej Urzędu.

RUMSKA KARTA SENIORA

Liczba wydanych kart 
w 2019 r.:

 

906

Liczba złożonych wniosków
w 2019 r.:

 

906

Liczba partnerów programu 
w 2019 r.:
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Zdrowie RUMSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta uprawnia do korzystania ze stałych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz 
zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Rumia i 
samorządowe instytucje kultury oraz przedsiębiorców. Posiadacz Karty jest uprawniony 
do korzystania z:
1) oferty Rumskiej Platformy Dużej Rodziny, 
2) 50% zniżki na bilety normalne, ulgowe, rodzinne, wakacyjne oraz na karnety normalne i 
ulgowe na basenie MOSiR w Rumi, 
3) 50% zniżki na biletowane imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminne 
jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Rumia i samorządowe instytucje kultury.
 
Karta przysługuje rodzinom zameldowanym na terenie Gminy Miejskiej Rumia (także 
rodzinom zastępczym), zamieszkującym pod wspólnym adresem, składającym się z rodziców 
(jednego rodzica) lub opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego ), które mają na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku: 
a) do ukończenia 18 roku życia, 
b) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
- szkole – do dnia 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego 
- szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym planowane jest zakończenie nauki 
(zgodnie z odpowiednim, przedłożonym oświadczeniem),
c) do końca okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka 
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Funkcjonują dwa rodzaje kart:
1) Srebrna Karta Dużej Rodziny – dla rodzin z trojgiem dzieci, 
2) Złota Karta Dużej Rodziny – dla rodzin z czworgiem dzieci i więcej. Wysokość ulg będzie 
uzależniona od posiadania srebrnej lub złotej Karty.

Liczba wydanych kart 
w 2019 r.:

 

244

Liczba partnerów programu 
w 2019 r.:
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Liczba złożonych wniosków
w 2019 r.:

 

244
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POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

Menu

Zdrowie

Liczba świadczeń wypłaconych
w ramach programu "Rodzina

500+" w 2019 r.:

84590

Liczba świadczeń wypłaconych
w ramach programu "Dobry

start" w 2019 r.:

6192

Cz. 2

W 2019 r. ze środków rządowego 
programu "Rodzina 500+" 

skorzystało 9.047 dzieci.
 

Na wskazany cel wydatkowano 
42.763.847,51 zł.

 
Z kolei świadczenie "Dobry Start 

300+" objęło 6.192 dzieci.
 

Całkowita kwota świadczenia 
wyniosła 1.919.520,00 zł.

Rodzaj świadczenia

 

Rodziny objęte
pomocą

Kwota wypłaconych
świadczeń

Świadczenie wychowawcze (Program
500+)

Zasiłek rodzinny z dodatkami

Świadczenie opiekuńcze (zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)

Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego

Świadczenie rodzicielskie

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

5796

815

2157

288

1345

291

42 176 972,51 zł

3 726 004,00 zł

9 781 613,00 zł

1 626 464,00 zł

1 239 103,00 zł

291 000,00 zł
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POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH
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Zdrowie

Cz. 1
Powód

 

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Alkoholizm

Bezdomność

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka choroba

Narkomania

Niepełnosprawność

Potrzeba ochrony macierzyństwa,
w tym wielodzietność

Przemoc w rodzinie

Sieroctwo

Sytuacja kryzysowa

Trudność w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

Ubóstwo

Zdarzenie losowe

106

73

74

105

258

5

518

75

13

1

3

10

497

4

122

77

290

258

464

5

875

374

37

1

9

14

859

13

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w 
Rumi w 2019 r. było ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, alkoholizm i  bezrobocie. Należy przy tym zaznaczyć, że 
rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek 
jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach 
ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba).
Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o 
pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód 
osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie 
musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o 
pomocy społecznej.
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r. było zatrudnionych 4 
asystentów rodziny, którzy wspierali swoimi działaniami 56 rodzin. 
Jego głównym zadaniem jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. Wydatki na wynagrodzenia wraz z zadaniami wyniosły 
204.771,89 zł.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej. W 2019 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały 
osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe.
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Lokalna przedsiębiorczość

Zarządzanie przestrzenią

Tereny zielone i obszary chronione

Aktywność inwestycyjna
 

 
 

Gospodarka
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LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Podatek od
nieruchomości

Stawka
maksymalna

Stawka w
gminie

Różnica

związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej
- grunty

związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej
- budynki

0,93 zł

23,47 zł

0,88 zł

23,02 zł

0,05 zł

0,45 zł

Podatek od środków
transportowych

(wybrane)
 

Stawka
maksymalna

Stawka w
gminie

Różnica

powyżej 3,5 tony do 5,5
tony włącznie (od
samochodu spełniającego
normy ekologiczne EURO
II, EURO III, EURO IV lub
wyższe)

powyżej 3,5 tony do 5,5
tony włącznie (od

832,71 zł

832,71 zł

480,00 zł

576,00 zł

352,71 zł

256,71 zł

Stosowanie niższych niż maksymalne, stawek podatku 
od nieruchomości i podatku od środków transportowych, 
na terenie Rumi, stanowi wyraz dążenia władz do 
zwiększania potencjału gospodarczego Miasta. 
Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność 
finansową Miasta, a przy tym gwarantuje możliwość 
dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy 
przedsiębiorców na terenie Miasta są również 
uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2019 r. 
wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 
mieszkańca wyniosła 1.372,33 zł, podczas gdy w 
2018 r. było to 1.276,79 zł.

Liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą

5223

Liczba wniosków o wpis do
rejestru REGON w 2019 r.:

188

Liczba wniosków o wypis z
rejestru REGON w 2019 r.:

367

Wpływy z PIT i CIT na
mieszkańca w 2019 r.:

1 372,33 zł

Gosp...

Cz. 2
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Gosp... LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Dzięki działaniom Burmistrza, związanym z promowaniem akcji rozliczania PIT-u w 
Rumi, systematycznie wzrastają wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych:
 
w 2015 r. dochody z tytułu udziału w PIT wyniosły 42.085.627 zł (31.085 podatników);
 
w 2017 r. dochody z tytułu udziału w PIT wyniosły 50.849.225 zł (31.925 podatników);
 
w 2019 r. dochody z tytułu udziału w PIT wyniosły 61.455.783 zł (33.585 podatników).
 
Działania promujące ww. akcję obejmowały w 2019 r.:
- plakaty informujące (zawieszone w całym Mieście);
- opracowanie materiałów graficznych informujących na co przeznaczane są środki z 
podatków;
- publikację artykułów w lokalnej prasie/mediach (biuletyn informacyjny „Rumskie 
Nowiny”; Express Powiatu Wejherowskiego; Express Rumski; Radio Kaszebe; Twoja 
Telewizja Morska);
- publikację artykułów na stronie miasta rumia.eu oraz w mediach społecznościowych;
- organizację konkursu na profilu FB Miasta, dla osób, które rozliczają się w Rumi (do 
wygrania były miejskie gadżety ale również bony/ vouchery od lokalnych 
przedsiębiorców);
- organizację konsultacji z pracownikami Urzędu Skarbowego w siedzibie Urzędu 
Miasta (pomoc w wypełnianiu PIT);
- nagranie filmiku z Burmistrzem, w którym zachęca do rozliczania PIT-u w Rumi.

Cz. 1
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Gosp... AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA
W Mieście zgodnie z MPZP pod zabudowę produkcyjno-
usługową przeznaczono 312,5 ha powierzchni, znajdujących 
się w rejonach ulic: Kazimierska, Kwarcowa, Krzemowa, 
Żeglarz, Dąbrowskiego, Kolejowa, Działkowców, 
Dąbrowskiego. Ponadto 130 ha stanowią zwarte tereny 
inwestycyjne na północy i północnym-wschodzie Rumi. 
 
W roku 2017 Miasto powołało spółkę celową Rumia Invest 
Park, która zarządza wspomnianymi terenami inwestycyjnymi. 
Spółkę utworzono, aby utworzyć profesjonalną, konkurencyjną 
i partnerską ofertę dla inwestorów, z nastawieniem na 
budowanie długotrwałej współpracy, opartej na wzajemnych 
korzyściach. 
 
W 2019 roku Miasto wniosło aportem do spółki nieruchomość 
o powierzchni 40.616 m kw. zaklasyfikowaną w MPZP jako 
teren zabudowy produkcyjno-usługowej. W 2019 roku Miasto 
Rumia sprzedało nieruchomości stanowiące w MPZP 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami:
 
- nieruchomości o łącznej pow. 7.436m2 – nabywca Firma 
RAMD Andrzej Roszkowski;
- nieruchomość o łącznej pow. 9.769m2 – nabywca 
TAMBUD Sp. z o.o. Sp. k.;
- nieruchomość o łącznej pow. 9.010m2 – nabywca 
AION Sp. z o.o. Sp. k.;
oraz nieruchomość stanowiącą w MPZP teren zabudowy 
usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- nieruchomość o łącznej pow. 6.579m2 – nabywca SIERZBUD 
s.c.
 

Powierzchnia, jaką zajmują tereny zabudowy usługowej 
i produkcyjnej (ha):

 

312,5
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Gosp...

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO

LICZBA WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Budynki mieszkalne:

23

Pozostałe budynki:

7

Liczba obowiązujących
planów:

58
Liczba planów uchwalonych

w 2019 r.:

8
Powierzchnia objęta MPZP

(w ha):

1383
Udział powierzchni gminy

objętej MPZP:

45,95%

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ
Rada Miejska Rumi sukcesywnie dąży do objęcia coraz większego obszaru Miasta miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, których przybywa z każdym rokiem. Na koniec 2019 
roku udział powierzchni objętej planami miejscowymi zbliżał się już do 50%. Dzięki temu 
Miasto będzie coraz atrakcyjniejsze dla mieszkańców oraz gości, a także inwestorów, którzy czerpią 
korzyści ze skrócenia czasu realizacji inwestycji na terenach objętych MPZP. W 2019 roku Rada 
Miejska Rumi uchwaliła:
 
·        8 uchwał w sprawie uchwalenia MPZP,
·        6 uchwał w sprawie uchwalenia zmiany MPZP,
·        2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP,
·        8 uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP,
·        1 uchwałę w sprawie odstąpienia od zmiany MPZP.
 
Tereny, dla których plan miejscowy został zmieniony obejmują rejony „Wzgórza Markowca”, 
„Starej Rumi” oraz ulic Żwirowej, Torfowej, Zbychowskiej i Targowej. Natomiast nowe plany 
miejscowe uchwalono dla terenów znajdujących się w rejonach ulic Łokietka, Dąbrowskiego, 
Stoczniowców, Husarskiej, Fabrycznej, Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja, Dębogórskiej i 
Gdańskiej oraz w rejonie „Starej Rumi”, a także dla terenów pomiędzy ulicą Sobieskiego, 
terenami kolejowymi a rzeką Zagórską Strugą.
 
Zdecydowana większość obszarów nowo objętych planami miejscowymi przeznaczona została pod 
zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną oraz zabudowę usługową, gdzieniegdzie pojawiły się 
także terenu pod zabudowę przemysłową oraz tereny zieleni urządzonej.
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TERENY ZIELONE I OBSZARY CHRONIONEGosp...

Menu

Wydatki poniesione na utrzymanie parków i zieleni oraz
porządku i czystości w 2019 r.:

1 122 913,78 zł

Drzewa posadzone
w 2019 r.:

238

Powierzchnia terenów
zieleni (w ha):

57

Powierzchnia obszarów
chronionych (w ha):

2 100

Powierzchnia
lasów (w ha):

1324

W Rumi znajduje się kilka parków miejskich, w tym Park Starowiejski i 
Park Żelewskiego przy kościele parafialnym pw. św. Jana z Kęt. Zieleń 
w Mieście występuje również wzdłuż Zagórskiej Strugi oraz w 
zieleńcach, na terenie osiedli i wzdłuż ulic. W granicach Miasta rosną 
również lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego otaczające z trzech 
stron dzielnicę Szmeltę położoną w dolinie Zagórskiej Strugi. TPK 
utworzono w celu ochrony krajobrazu polodowcowego, powstałego 
podczas ostatniego zlodowacenia pomorskiego. 
 
Na terenie Parku występują torfowiska i jeziora, głazy narzutowe oraz 
doliny polodowcowe, w których płyną liczne tutaj potoki i strumienie. Na 
styku dzielnic Szmelta i Zagórze znajduje się Góra Markowcowa z 
bunkrem oraz punktem widokowym na szczycie, z którego
podziwiać można panoramę Miasta.
 
Dla Miasta Rumia opracowano Program Ochrony Środowiska na lata 
2014-2017 z perspektywą do 2021 roku. Jako cel nadrzędny wskazano 
w nim: „Poprawa stanu środowiska poprzez zachowanie istotnych 
walorów przyrodniczych oraz zrównoważony rozwój, jako 
podstawa rozwoju gospodarczego i poprawa jakości życia 
mieszkańców”. W ramach programu skupiono się na:
·        poprawie jakości środowiska,
·        ochronie przyrody,
·        racjonalnej gospodarce odpadami,
·        poprawie bezpieczeństwa ekologicznego,
·        edukacji ekologicznej społeczeństwa,
·        działaniach systemowych w ochronie środowiska.

Krzewy posadzone
w 2019r:

4662
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Menu

Główne kierunki inwestycyjne

Pozostałe inwestycje realizowane w 2019 r.

Inwestycje główne w 2019 r.

Inwestycje drogowe

Inwestycje wieloletnie realizowane w 2019 r.
 

 
 

Inwestycje
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73,87%

12,61%

4,5%

4,37%
2,23% 1%

Dział 700 600 801 900 926 710 750 851 754

GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE
Menu

Rozdział Opis Wartość
 

70005

60016

80101

60095

92695

90095

60013

90001

71035

90015

75023

60004

92605

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Drogi publiczne gminne

Szkoły podstawowe

Pozostała działalność

Pozostała działalność

Pozostała działalność

Drogi publiczne wojewódzkie

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Cmentarze

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

Lokalny transport zbiorowy

Zadania w zakresie kultury fizycznej

29 236 572,11 zł

2 966 613,77 zł

1 624 128,18 zł

1 054 973,36 zł

749 936,00 zł

725 314,60 zł

646 191,82 zł

573 836,14 zł

437 990,97 zł

386 005,40 zł

364 963,04 zł

200 000,00 zł

111 701,80 zł

Całkowita kwota inwestycji w 2019 r.:

38 587 986,39 zł

Inwestycje
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 * pełne zestawienie głównych kierunków inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 9 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.



Inwestycje

Menu

INWESTYCJE WIELOLETNIE REALIZOWANE W 2019 R.
Lp.

 

Nazwa inwestycji Łączne planowane
nakłady

Łączne zrealizowane
wydatki majątkowe

do 31.12.2019 r.

Wydatki na
realizację zadania

w 2019 r.

W tym środki
zewnętrzne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Budowa budynku komunalnego

Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"

Budowa węzlów integracyjnych w Rumi i Rumi
Janowie

Budowa ulic Sędzickiego i Grottgera

Układ drogowy Wzgórza Markowca

"Usiądź i odpocznij w Rumi" przebudowa
skweru przy ul. Derdowskiego i Wybickiego -
Budżet Obywatelski

Zagospodarowanie Błoni Janowskich -
budowa sciezki łączącej ul. Pomorską z ul.
Błoni Janowskich

Budowa boiska do mini piłki nożnej przy ul.
Kostki Napierskiego - Budżet Obywatelski

Projekt "Rozwój systemu gospodarowania
wodami opadowymina terenie Rumi" - POIŚ

5 688 842,51 zł

23 193 892,00 zł

91 543 580,00 zł

512 729,00 zł

1 462 694,00 zł

217 466,00 zł

315 435,00 zł

272 140,00 zł

5 924 892,00 zł

4 854 388,32 zł

2 303 592,00 zł

1 023 884,51 zł

162 729,00 zł

412 694,52 zł

17 466,00 zł

15 434,50 zł

22 140,00 zł

3 447 317,82 zł

4 042 728,32 zł

1 678 845,72 zł

1 018 984,51 zł

162 729,00 zł

412 694,52 zł

17 466,00 zł

15 434,50 zł

22 140,00 zł

431 775,82 zł

1 601 618,50 zł

1 524 102,51 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

431 775,82 zł
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Inwestycje

Menu

Cz. 2

INWESTYCJE GŁÓWNE 

Przebudowa bieżni i urządzeń 
lekkoatletycznych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji
 

Wydatek ogółem:  4.988.156,03 zł
Wydatek w 2019 r.: 699.936 zł

 
Wykonano nawierzchnię 

poliuretanową bieżni wokół płyty 
boiska oraz na zakolach 

przeznaczonych między innymi do 
skoków w dal, trójskoku, rzutni 

oszczepem, skoczni wzwyż oraz wokół 
rzutni do pchnięcia kulą. Wybudowano 

oświetlenie bieżni i płyty boiska. W 
zakresie inwestycji wykonano 

odwodnienie bieżni. Inwestycja 
dofinansowana w wysokości 900 tyś zł 
ze środków Ministerstwa Sportu oraz 
w wysokości 470.035 zł ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w ramach projektu „ 

ROZWÓJ SYSTEMU 
GOSPODAROWANIA WODAMI 

OPADOWYMI NA TERENIE RUMI”
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Inwestycje

Menu

Cz. 1

Cz. 3

INWESTYCJE GŁÓWNE 

Budowa ul. Filtrowej
 

Wydatek ogółem:  1.425.325,24 zł
 

Budowa nawierzchni ulicy z 
chodnikami, miejscami postojowymi 
oraz odwodnieniem. Dofinansowanie 
ze środków POIiŚ  w ramach projektu 

„ROZWÓJ SYSTEMU 
GOSPODAROWANIA WODAMI 

OPADOWYMI NA TERENIE RUMI” w 
wysokości 327.782,00 zł. Inwestycja 

współfinansowana przez 
przedsiębiorców i mieszkańców w 

wysokości 164 000,00 zł.
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Inwestycje

Menu

Cz. 2

INWESTYCJE GŁÓWNE 

Budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i 

Wybickiego
 

Wydatek ogółem:  1.262.383,64 zł
Wydatek w 2019 r.: 646.191,82 zł

 
 
Inwestycja realizowana przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Miasto Rumia 
przekazało na realizacje inwestycji  
50% jej kosztów  tj. 646.191,82 zł 

Cz. 4
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Inwestycje

Menu

Cz. 3

INWESTYCJE GŁÓWNE 

Budowa ulicy Chodkiewicza
 

Wydatek ogółem:  2.324.823,00 zł
Wydatek w 2019 r.: 984.967,99 zł

 
 

Budowa nawierzchni ulicy z 
odwodnieniem. Dofinansowanie ze 
środków POIiŚ  w ramach projektu 

„ROZWÓJ SYSTEMU 
GOSPODAROWANIA WODAMI 

OPADOWYMI NA TERENIE RUMI” w 
wysokości 424.392,25 zł. Inwestycja 
była realizowana w latach 2018-2019.
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Inwestycje

Menu

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2019 R.

Lp. Nazwa inwestycji Łączne wykonane nakłady Nakłady w 2019 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem przy ul. Gdańskiej w ramach Budżetu
Obywatelskiego

Modernizacja mostu ul. Hallera

Układanie płyt yomb na drogach gminnych

Modernizacja chodników

Budowa windy dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi

Budowa placu zabaw przy SP8 przy ul. Rodziewiczówny w ramach Budżetu
Obywatelskiego

Budowa placu zabaw przy SP4 przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego

Modernizacja placu zabaw przy SP1 w ramach Budżetu Obywatelskiego

Modernizacja placu zabaw w Parku Żelewskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego

Miasteczko rowerowe przy ul. Topolowej w ramach Budżetu Obywatelskiego

Siłownia zewnętrzna przy ul. Świetojańskiej (Otwarta Strefa Aktywności)

Rozbudowa cmentarza komunalnego

Projekt "Zielona Wyspa- rozwój terenów zielonych"

217 567,73 zł

129 457,00 zł

424 991,00 zł

364 575,00 zł

302 007,00 zł

193 537,00 zł

165 500,00 zł

249 900,00 zł

249 421,00 zł

199 625,00 zł

91 000,00 zł

437 990,97 zł

1 470 295,00 zł

217 417,73 zł

129 457,00 zł

424 991,00 zł

364 575,00 zł

287 007,00 zł

187 475,00 zł

159 000,00 zł

249 900,00 zł

249 421,00 zł

184 632,40 zł

91 000,00 zł

437 990,97 zł

235 520,00 zł
230  5 558 788,35 zł 4 281 308,75 zł
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INWESTYCJE DROGOWE W 2019 R.Inwestycje

Menu

Nazwa inwestycji Wydatki w
2019 r.

 

Budowa ul. Filtrowej

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Wybickiego

Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie

Budowa ul. Chodkiewicza

1 425 324,24 zł

1 292 383,64 zł

1 018 984,51 zł

984 967,99 zł

Wydatki na realizację inwestycji
z zakresu infrastruktury

drogowej w 2019 r.:

4 667 778,95 zł

Wydatki na realizację inwestycji
z zakresu gminnej infrastruktury

drogowej w 2019 r.:

4 021 587,13 zł

Udział wydatków na infrastrukturę
drogową w wydatkach
majątkowych w 2019 r.:

12,34%
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Menu

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 

 

Działania dla 
mieszkańców

Lipiec w Rumi

Kultura fizyczna i sport

Budżet obywatelski

Porządek i bezpieczeństwo
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Menu

Działania...

Cz. 2 Wysokość budżetu obywatelskiego 
na 2019 r.:

 

1.500.000 zł

Liczba zadań proponowanych do realizacji 
w ramach BO w 2019 r.:

 

45

Liczba zadań zaopiniowanych pozytywnie 
w ramach BO w 2019 r.:

 

30

Liczba oddanych głosów w ramach BO w 
2019 r.:

 

13.803

% mieszkańców powyżej 60 r.ż. 
głosujących w ramach BO w 2019 r.:

 

12%

% kobiet głosujących w ramach BO w 
2019 r.:

 

55%

BUDŻET OBYWATELSKI 

Liczba projektów wybranych do realizacji 
w ramach BO w 2019 r.:

 

11

Liczba osób głosujących w ramach BO w 
2019 r.:

 

7.350
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Menu

Działania...

Cz. 3

Cz. 1

BUDŻET OBYWATELSKI 
Nazwa zadania Okres

realizacji
Miejscowość Koszt Liczba oddanych

głosów
 

Modernizacja placu zabaw w Parku Janowskim

Modernizacja placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Rumi

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dębogórskiej
wraz z wymianą chodnika od Ronda
Kaczyńskiego do ul. Łąkowej

2019

2019

2019-2020

Rumia

Rumia

Rumia

249 421,70 zł

249 900,00 zł

250 000,00 zł

994

836

698

Suma   749 321,70 zł 2528
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Menu

Działania...

Cz. 2
Nazwa zadania

 

Koszt Stopień realizacji zadania

Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich

Rowerem przez Rumię

Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora

Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki
Napierskiego i Kilińskiego - Wybudowanie boiska do mini piłki nożnej
ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem w 2019 roku

K.L.A.S.A- Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i
Ambitnych- II edycja

46 030,00 zł

49 999,10 zł

40 599,98 zł

250 000,00 zł

16 928,00 zł

ukończone

ukończone

ukończone

 

ukończone

Suma 705 474,95 zł  

BUDŻET OBYWATELSKI

89

m.hoffmann
Tekst maszynowy

m.hoffmann
Tekst maszynowy
* pełne zestawienie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego obrazuje załącznik nr 11 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.



Menu

Działania... KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

Wydatki zrealizowane w ramach kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r.:

3 320 995,48 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w 2019 r.:

1 827 812,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu
Kultury w 2019 r.:

1 212 000,00 zł

Dotacja przekazana organizacjom
pozarządowym z zakresu kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego w 2019 r.

99 920,00 zł

Cz. 2
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Menu

Działania...

Cz. 2

Największa impreza w 2019 r.:
 

Festiwal Światła
 

20.07.2019 r. 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

Liczba imprez 
kulturalnych zorganizowanych 

w 2019 r.:
 

73

Wybrane imprezy cykliczne:
 

Radosna Niedziela
Kameralne Kino w MDK

Kino Letnie
Cykl Spotkań Autorskich i Podróżniczych

 Dyskusyjny Klub Książki
Lipiec w Rumi
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Działania...

Menu

LIPIEC W RUMI

Lipiec w Rumi to szereg wydarzeń odbywających się w miesiącu lipcu. 
Począwszy od niezwykłego koncertu w wykonaniu Beaty Kozidrak oraz Polskiej 
Orkiestry Muzyki Filmowej, widowiskowe pokazy laserowe oraz dwudniowy zlot 
food trucków połączony z występem C-Bool’a. Wstęp na wszystkie wydarzenia 

jest bezpłatny.
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Działania...

Menu

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość inwestycji zrealizowanych w
ramach kultury fizycznej i sportu w 2019 r.:

861 637,80 zł
w tym:

 
zakup maszyny do czyszczenia podłóg hali oraz 

samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji - 111.701,80 zł

 
przebudowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych 

MOSiR - 699.936 zł
 

Wydatki zrealizowane w ramach kultury
fizycznej i sportu w 2019 r.:

6 398 311,59 zł

Wartość dotacji przekazanej klubom i
stowarzyszeniom sportowym w 2019 r.:

660 430,60 zł

Cz. 2
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Działania...

Menu

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wybrane imprezy sportowe 
w Mieście Rumia w 2019 r.

 
 Armwrestling Rumia 2019

Rumia LOTTO Duathlon Energy
Mistrzostwa Polski FTS w 10 Tańcach

Mistrzostwa Polski Amatorskiego MMA w Rumi
Puchar MTK w Kulturystyce i Fitness Rumia 2019
 
 
 

Liczba osób, które otrzymały stypendia 
sportowe w 2019 r.:

 

53

Liczba klubów sportowych działających na 
terenie Gminy w 2019 r.:

 

30

Cz. 2
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Działania...

Menu

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 w tym dofinansowanie do modernizacji budynku komisariatu 
Policji w Rumi - 100.000 zł

 

Wydatki zrealizowane w ramach
bezpieczeństwa publicznego i ochrony

przeciwpożarowej w 2019 r.:

2 845 578,08 zł

Wydatki poniesione na rzecz Komendy
Wojewódzkiej Policji w 2019 r.:

107 395,43 zł

Wydatki poniesione na rzecz Straży Miejskiej w
2019 r.:

2 310 805,42 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach
bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.:

169 446,00 zł

w tym dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa 
technicznego dla JGR w Rumi - 20.000 zł

 

Wydatki poniesione na rzecz Ochotniczych
Straży Pożarnych w 2019 r.:

31 173,84 zł

Wydatki poniesione na rzecz Komendy
Wojewódzkiej PSP w 2019 r.:

31 173,84 zł

Cz. 2
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Działania...

Menu

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
W ramach zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Miasta w 2019 r.:
 
1.   zakupiono i zamontowano na terenie miasta dwie syreny alarmowe;
2.   zamontowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i 
ul. Wybickiego;
3.   przebudowano skrzyżowanie ul. Tysiąclecia z ul. Różaną;
4.   przebudowano skrzyżowanie ul. Tysiąclecia z ul. Kosynierów;
5.   zamontowano dodatkowe oświetlenie uliczne (wiele lokalizacji);
6.   zmodernizowano chodniki.
 
Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Policja, Straż Pożarna oraz 
Straż Miejska. 

W 2019 r. Miasto Komendzie Wojewódzkiej Policji przekazano 
107.395,43 zł na:
 
1.   nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rumi 
z okazji Dnia Policji (5.000,00 zł);
2.   dofinansowanie realizacji profilaktyki społecznej (2.395,43 zł);
3.   modernizację budynku Komisariatu Policji w Rumi  
(100.000,00 zł).

Cz. 1

Cz. 3
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Działania...

Menu

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
W ramach funkcjonowania OSP w 2019 r. wydatkowano kwotę
31.173,84 zł. Środki wykorzystano m. in. na opłaty stałe za 
dzierżawę pomieszczeń przez strażaków OSP, opłaty za wynajem 
boiska na hali MOSiR do ćwiczeń, wypłatę ekwiwalentu dla 
strażaków OSP Rumia za udział w szkoleniu oraz zakup
umundurowania dla strażaków z OSP Rumia.
 
Ponadto przekazano 24.000,00 zł Państwowej Straży Pożarnej, w 
tym 4.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami 
środowiska oraz 20.000,00 zł na zakup sprzętu do ratownictwa 
technicznego – kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP 
w Wejherowie, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo -
Gaśniczej nr 2 w Rumi.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa również Straż
Miejska, na funkcjonowanie której Miasto w 2019 r. wydatkowało 
2.310.805,42 zł, przy czym znacząca część wydatków stanowiła 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zakupiony zostały również 
drobny sprzęt i wyposażenie komendy, tj. materiały biurowe, paliwo, 
akcesoria komputerowe, karmy i akcesoria dla psów służbowych,
program antywirusowy, umundurowania strażników.  
 
Wpływy z tytułu mandatów opiewały zaś na wartość 85.946,07 zł, 
należy mieć jednak na względzie, iż wykonując swoje zadania w 
okresie działalności Straż Miejska stawiała także na oddziaływanie 
wychowawcze, stosując pouczenia oraz wystąpienia do 
mieszkańców i instytucji celem poprawy porządku publicznego.

Cz. 2
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Menu

Urząd Miasta Rumi

Związki i stowarzyszenia

Miasta i Gminy partnerskie

Wyróżnienia dla Miasta w 2019 r.

Jednostki organizacyjne Miasta 
 

Zarządzanie 
samorządowe

Rejestr uchwał 

Inicjatywy partnerskie
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Menu

Zarządzanie URZĄD MIASTA 
Wydział Ogólno-Organizacyjny

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Wydział Inżynierii Miejskiej

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Rozwoju Miasta Wydział Dróg Gminnych

Wydział Spraw Społecznych

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania 

Referat Zamówień Publicznych

Referat Promocji Estetyzacji i Komunikacji 

Zespół Radców Prawnych

Biuro Rady Miejskiej

Wydział Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej
 i Ochrony Środowiska
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Menu

Zarządzanie JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zarząd Cmentarza Komunalnego

Straż Miejska

Miejski Dom Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Koraczaka

Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Majkowskiego

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 im. Stanisława Ormińskiego

Przedszkole nr 1 "Słoneczna Jedynka"

Przedszkole nr 2 "Bajka"

Przedszkole pod Topolą

Administracja Budynków Komunalnych

Centrum Integracji Społecznej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 10 im. Jana Brzechwy

Zespół Szkół Ogólnokształcących
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Zarządzanie

Menu

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA
Związek Miast Polskich
Związek Miast Polskich zrzesza 311 miast, w których mieszka ponad 
72% miejskiej ludności kraju. Misją Związku jest wspieranie polskich 
miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego 
oraz upowszechnianie dobrych praktyk
nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi 
wspólnotami mieszkańców.
 
Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie 56 
gmin, miast i powiatów o łącznej powierzchni 6,7 tys. km2, w których 
mieszka ponad 1,5 mln mieszkańców. Najważniejszym celem 
OMGGS jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i 
jakość życia mieszkańców.
 
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” 
Stowarzyszenie jest formą partnerstwa regionalnego samorządów 
województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji 
działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego
rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego 
pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.
 

Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”
Do stowarzyszenia prócz Miasta Rumia należy również Wejherowo 
i Reda, które współpracują w ramach stowarzyszenia na polu 
wydarzeń kulturalno-sportowych, inwestycji, funduszy unijnych, 
promocji oraz wymianie doświadczeń.
 
Komunalny Związek „Doliny Redy i Chylonki”
Miasto waz z innymi siedmioma jednostkami tj. Gdynią, Redą, 
Kosakowem, Sopotem, Szemudem, a także z Miastem Wejherowo 
i Gminą Wejherowo należy do międzygminnego Komunalnego 
Związku „Dolina Redy i Chylonki”, którego nadrzędnym
celem jest wykonywanie zadań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia 
w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków bytowych 
i przemysłowych, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, 
gospodarki zasobami wodnymi, ciepłownictwa,
utrzymania czystości i porządku w gminach, ochrony środowiska, 
a także edukacji. 
 
Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
W skład związku wchodzą oprócz wskazanych powyżej gmin, 
również Gdańsk, Kolbudy, Luzino, Pruszcz Gdański oraz Żukowo. 
Misją związku jest kształtowanie wspólnej polityki komunikacyjnej 
i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania 
zintegrowanego systemu biletowego oraz organizowanie 
i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

 
W ramach przynależności do związków i stowarzyszeń Miasto w 2019 roku wydatkowało 206.810,33 zł.
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Zarządzanie MIASTA I GMINY PARTNERSKIE
Dęblin (Polska, woj. lubelskie)
 
Współpraca między Rumią a Dęblinem zapoczątkowana została podczas obchodów 50. rocznicy nadania
obu miastom praw miejskich (Rumia i Dęblin otrzymały prawa miejskie w 1954 roku). Porozumienie o 
partnerskiej współpracy, zawarte w maju 2005 roku, pozwoliło miastom rozszerzyć zakres dotychczasowych 
działań i umożliwiło wspólną realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 

Święciany (Litwa)
 
Rumia nawiązała współpracę z Rejonem Święciańskim już w 1999 roku, współpraca obejmowała wiele
dziedzin od rozwoju gospodarczego po ekologię, sport i turystykę. W lipcu 2015 roku odnowione zostały relacje 
miast. W październiku 2019 r. odbyło się spotkanie z włodarzami Gminy i Rejonu Święciany, w ramach 
Zgromadzenia Ogólnego Unii Miast Bałtyckich w Kownie.
 

Hultsfred (Szwecja)
 
Celem partnerstwa miast jest kooperacja na różnych płaszczyznach, od wspólnych realizacji projektów po 
szeroko zakrojoną wymianę międzynarodową. Początki partnerstwa mogą mieć różny charakter, są to np. 
grupy polonijne poza granicami kraju, jak również współpraca szkół.
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Zarządzanie INICJATYWY PARTNERSKIE
Klaster wodorowy
 
Gmina Miejska Rumia oraz spółka miejska Rumia Invest Park przystąpiły w 2020 r. do klastra wodorowego. który stanowi wielopłaszczyznową 
platformę współpracy, polegającą na podejmowaniu wspólnych działań prowadzących do rozwoju i promocji technologii wodorowych. 
Partnerami w tej inicjatywie są m.in. Lotos, Miasto Gdynia, Toyota, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i inne podmioty, zainteresowane 
tematyką wodorową. 
 Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej
 
Mając na uwadze potencjał, wynikający z lokalizacji w Porcie Gdynia miejsca instalacji morskich farm wiatrowych, w lipcu 2019 r. został 
podpisany list intencyjny, pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia, miastami Gdynią, Rumią i gminą Kosakowo w sprawie rozpoczęcia 
współpracy w zakresie wykorzystania potencjału rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku. Jedną z inicjatyw w ramach tej współpracy jest 
utworzenie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Rumi. Aktualnie miasto prowadzi działania zmierzające do pozyskania 
partnerów dla tego przedsięwzięcia i jest w procesie podpisywania listów intencyjnych w tej sprawie, m.in. z Wojewódzkim Urzędem Pracy   
w Gdańsku, Polskim Rejestrem Statków oraz podmiotami prywatnymi, zainteresowanymi działalnością 
w Centrum Kompetencji MEW.
 

Dolina Logistyczna Portu Gdynia
 
W 2017 roku miasto powołało spółkę Rumia Invest Park, której zadaniem jest aktywizacja terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Żołnierzy
I Dywizji Wojska Polskiego oraz Kazimierskiej - czyli w terenie objętym obszarem Doliny Logistycznej Portu Gdynia. Jednocześnie, miasto 
Rumia podpisało porozumienie partnerskie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., czyli spółką samorządu województwa pomorskiego, której 
zadaniem jest przyciągnie inwestorów i pomaganie im w realizowaniu inwestycji na Pomorzu. Porozumienie ma na celu pomoc ze strony ARP 
S.A. w utworzeniu parku przemysłowego w Rumi. Tym samym, Rumia stała się oficjalnym parterem inicjatywy „Invest in Pomerania”, obok 
takich miast jak Gdynia, Sopot, Gdańsk czy Słupsk.  W ramach tworzenia parku przemysłowego, spółka miejska podpisała także umowy 
przedwstępne na sprzedaż nieruchomości, w tym z firmami biorącymi udział jako beneficjenci ostateczni w projekcie unijnym, związanym  
z kompleksowym uzbrojeniem i przygotowaniem do sprzedaży 8 - hektarowego terenu, na który pozyskano ok 6,5 mln zł dofinansowania. 
W latach 2019-2020 w terenach inwestycyjnych wybudowano również ulicę Nową Kazimierską, łączącą obszar przemysłowy z drogą 
wojewódzką nr 100. W tym celu zawarto porozumienie partnerskie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, polegające na 
wybudowaniu przez PEWIK infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na tym obszarze. 

Cz. 2
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Zarządzanie INICJATYWY PARTNERSKIE
Droga Trzech Powiatów
 
Budowa Drogi Trzech Powiatów (DPT) - łącząca ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z  rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej 
i Długiej oraz ulicy Dębogórskiej w Gminie Kosakowo z ulicą Pucką w Gdyni jest inwestycją niezbędną do skomunikowania  ponad 530 ha 
terenów przemysłowo – usługowych znajdujących się w Gminie Miejskiej Rumia, Gminie Kosakowo oraz Mieście Gdynia, w obszarze Doliny 
Logistycznej stanowiącej naturalne zaplecze dla Portu Gdynia. Z uwagi, iż obszar ten nie posiada bezpośredniego połączenia 
komunikacyjnego, droga ta wraz z Drogą Czerwoną (której budowa  zgodnie z  Ustawą o portach i przystaniach morskich ma być finansowana 
z budżetu centralnego) stanowi układ połączeń drogowych konieczny do zapewnienia odpływu towarów i usług ze wspomnianego terenu. 
Realizacja powyższego przedsięwzięcia ma zatem ogromne znaczenie nie tylko dla  rozwoju gospodarczego naszego regionu, a  także 
województwa i całego kraju. Uruchomienie tak olbrzymiego potencjału terenowego wpłynie nie tylko na wzrost wpływów podatkowych ale także 
zapewni wielką liczbę nowych miejsc pracy mieszkańcom uczestniczących w  przedsięwzięciu gmin. 
 
Budowa Drogi Trzech Powiatów umożliwi również realizację inwestycji komplementarnych Doliny Logistycznej i Portu Zewnętrznego Portu 
Gdynia, wpływających na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, ponadto wpłynie na zwiększenie obronności kraju, poprzez 
polepszenie dostępu transportowego do Portu Wojennego, Bazy Logistycznej NATO i Portu Morskiego w Gdyni, będących kluczowymi 
elementami w planach ewentualnościowych Paktu Północnoatlantyckiego, którego głównym celem jest obrona przed potencjalnym 
zagrożeniem ekspansją militarną ze strony innych państw.
 
W listopadzie 2016 roku podpisany został List intencyjny deklarujący współdziałanie przy projektowaniu Drogi Trzech Powiatów z Miastem 
Gdynia, Gminą Kosakowo oraz Gminą Miejską Rumia. Natomiast w czerwcu 2017 roku do inicjatywy dołączyły również Powiat Wejherowski i 
Powiat Pucki.  W późniejszym okresie swój udział w projekcie zadeklarował także Marszałek Województwa Pomorskiego. Po rozszerzeniu 
granic administracyjnych Portu Gdynia S.A. w maju 2020 lista interesariuszy powiększyła się w naturalny sposób o kolejny podmiot. DTP jest 
niezbędna do skomunikowania nowych terenów przeznaczonych w planie rozwoju  portu m.in. pod terminal intermodalny.  
 

Cz. 1

Cz. 3
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Zarządzanie INICJATYWY PARTNERSKIE
Odwodnienie terenów zlokalizowanych w zlewni: Cisowskiej, Strugi, Konitopu Leniwego oraz Zagórskiej Strugi w granicach 
administracyjnych Gdyni, Kosakowa i Rumi w woj. Pomorskim
 
Mając na względzie planowany rozwój zabudowy na terenach położonych w zlewni rzeki Zagórskiej Strugi oraz problemy z bezpiecznym 
odprowadzaniem wód opadowych ze wskazanego terenu do Zatoki Puckiej, Gmina Miejska Rumia, Gmina Kosakowo oraz Miasto Gdynia 
 podjęły wspólne działania w kierunku wykonania koncepcji a następnie projektu umożliwiających odwodnienie terenów zlokalizowanych w 
zlewni Cisowskiej Strugi, Konitopu Leniwego oraz rzeki Zagórska Struga.  
 
Celem projektu jest stworzenie modelu hydrodynamicznego zlewni rzeki Zagórskiej Strugi wraz z dopływami naturalnymi i sztucznymi 
(kanalizacja deszczowa) czego efektem będzie ustalenie możliwych do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe dla terenów zlewni ( w tym Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Kosakowo oraz Miasta Gdynia) oraz umożliwić odprowadzenie 
wód z terenów tzw. Bagien Chylońskich a tym samym rozwój Portu Gdynia  i terenów przemysłowo składowych  w części Doliny Logistycznej. 
Kolejnym krokiem po wykonaniu koncepcji (modelu hydrologicznego) będzie wykonanie stosownych
dokumentacji oraz m.in. przebudowa rzeki Zagórska Struga oraz przebudowa Konitopu Leniwego. 
 
Interesariuszem we wskazanym przedsięwzięciu obok Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Kosakowo oraz Miasta Gdynia jest także Morski Port
Gdynia S.A.
 

Cz. 2

105



Zarządzanie

Menu

WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA W 2019 R.
 

WSPÓLNOTA
Ranking "Bogactwo samorządów"
Kategoria: miasta inne (597 skategoryzowanych jednostek)
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WSPÓLNOTA
Ranking "Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów 2016-2018"
Kategoria: miasta inne (597 skategoryzowanych jednostek)

 

448
 

WSPÓLNOTA
Ranking "Fundusze europejskie. Ranking wykorzystania środków 
europejskich na inwestycje transportowe 2014-2018"
Kategoria: miasta inne (597 skategoryzowanych jednostek)

 

403
 

RZECZPOSPOLITA
Ranking Samorządów 2019
Kategoria: gminy miejskie i miejsko-wiejskie (864 skategoryzowane jednostki)

 

480

POZYCJA
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Zarządzanie REJESTR UCHWAŁ
Numer

uchwały
 

Data
podjęcia

Tytuł (w sprawie) Status

III/43/2019

III/44/2019

III/45/2019

III/46/2019

III/47/2019

III/48/2019

III/49/2019

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Rumi na 2019 rok.

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019 – 2032.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w
drodze wniesienia wkładu niepieniężnego.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w
drodze wniesienia wkładu pieniężnego.

w sprawie określenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego
w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/MW,
2.MN/MW, 3.MW/U i części strefy 34.KDD.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016

 

 

Zrealizowana

Zrealizowana

Unieważniona

Zrealizowana

Zrealizowana
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*  pełen rejestr uchwał obrazuje załącznik nr 12 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.



Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Program/strategia Obszar

Strategia Rozwoju Miasta Rumi do 2030 roku Ogólny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Rumi
Ład przestrzenny

Wieloletni program sporządzania planów miejscowych Ład przestrzenny

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021
Ochrona środowiska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2015-2020
Ochrona środowiska

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-

2030
Ład przestrzenny

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Rumi na lata 

2016-2020
Gospodarka komunalna

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Pomoc społeczna

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014-2020
Pomoc społeczna

Program współpracy Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2019 rok

Pomoc społeczna

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2019
Pomoc społeczna

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Ochrona zdrowia

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 

w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020
Ochrona zdrowia

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Miejskiej Rumia na lata 2014-2020
Pomoc społeczna 

Rumska Karta Seniora Pomoc społeczna

Rumska Karta Dużej Rodzny Pomoc społeczna

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole 

i w domu" na lata 2019-2023
Pomoc społeczna

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Rumi
Ochrona środowiska

Aktywny Senior w Rumi Pomoc społeczna

Pudełko życia Pomoc społeczna
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Nazwa dokumentu 

strategicznego
Podstawa obowiązywania Link do dokumentu

Strategia Rozwoju Miasta Rumi do 

2030 roku

Uchwała Nr XLII/438/2005 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 27 

października 2005 r. z późn. zm.

https://rumia.eu//assets/uploads//tex

t/strategia-aktualizacja-2017.pdf

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Rumi

Uchwała Nr LIII/701/2018 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 27 września 

2018 r.

https://bip.rumia.pl/m,1198,wrzesien

.html?form-cs-s=studium&page=1

Wieloletni program sporządzania 

planów miejscowych

Uchwała Nr XXI/198/2016 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 

2016 r.

https://bip.rumia.pl/a,29077,uchwala-

nr-xxi1982016-rady-miejskiej-rumi-z-

dnia-25-lutego-2016-roku.html

Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2014-2017 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2018-2021

Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 

2015 r.

https://bip.rumia.pl/a,27919,uchwala-

nr-xiii972015-z-dnia-27-sierpnia-

2015-roku.html

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2015-2020

Uchwała Nr XVII/151/2015 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 

2015 r. z późn. zm. 

https://bip.rumia.pl/a,28761,uchwala-

nr-xvii1512015-rady-miejskiej-rumi-

z-dnia-26-listopada-2015-roku.html

Gminny Program Rewitalizacji 

Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2017-2030

Uchwała Nr XXXV/445/2017 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 

r.

https://bip.rumia.pl/Article/get/id,310

06.html

Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami Gminy Miejskiej Rumi 

na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 

2015 r.

https://bip.rumia.pl/a,28763,uchwala-

nr-xvii1532015-rady-miejskiej-rumi-

z-dnia-26-listopada-2015-roku.html

Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020

Uchwała Nr XLVI/608/2018 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 

2018 r.

https://bip.rumia.pl/a,33334,uchwala-

nr-xlvi6082018-rady-miejskiej-rumi-

z-dnia-26-kwietnia-2018-roku.html

Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej 

Rumia na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVI/507/2014 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 

2014 r.

https://bip.rumia.pl/a,25693,uchwala-

nr-xlvi5072014-z-dnia-30-stycznia-

2014.html

Program współpracy Gminy 

Miejskiej Rumia z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o 

których mowa w art.. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 

2019 rok

Uchwała Nr LV/709/2018 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 

2018 r.

https://bip.rumia.pl/a,34626,uchwala-

nr-lv7092018-rady-miejskiej-rumi-z-

dnia-6-listopada-2018-roku.html

Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miejskiej Rumia na rok 2019

Uchwała Nr V/84/2019 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 

2019 r.

https://bip.rumia.pl/a,35144,uchwala-

nr-v842019-rady-miejskiej-rumi-z-

dnia-28-marca-2019-roku.html

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

2019 rok

Uchwała Nr V/81/2019 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 

2019 r.

https://bip.rumia.pl/a,35141,uchwala-

nr-v812019-rady-miejskiej-rumi-z-

dnia-28-marca-2019-roku.html
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Program profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego 

(HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na 

lata 2015-2020

Uchwała Nr XI/92/2015 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 

2015 r.

https://bip.rumia.pl/a,27278,uchwala-

nr-xi922015-z-dnia-25-czerwca-

2015-roku.html

Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy 

Miejskiej Rumia na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVI/506/2014 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 

2014 roku

https://bip.rumia.pl/a,25692,uchwala-

nr-xlvi5062014-z-dnia-30-stycznia-

2014.html

Rumska Karta Seniora

Uchwała Nr XXXV/447/2017 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 

r.

https://bip.rumia.pl/a,26534,uchwala-

nr-lvii6392014-z-dnia-30-

pazdziernika-2014-roku.html

Rumska Karta Dużej Rodzny

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 

2015 r.

https://bip.rumia.pl/a,27099,uchwala-

nr-viii662015-z-dnia-30-kwietnia-

2015-roku.html

Wieloletni program osłonowy w 

zakresie dożywiania "Posiłek w 

szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/36/2018 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 

2018 r.

https://bip.rumia.pl/a,34597,uchwala-

nr-ii362018-rady-miejskiej-rumi-z-

dnia-13-grudnia-2018-roku.html

Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

miasta Rumi

Uchwała Nr IX/177/2011 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 25 sierpnia 

2011 r.

https://bip.rumia.pl/a,23464,uchwala-

nr-xi1772011-z-dnia-25-sierpnia-

2011-r.html

Aktywny Senior w Rumi

Pudełko życia
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Załącznik nr 3 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Paragraf Opis Dochody

1 PIT 61 455 783,00 zł

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 42 750 110,00 zł

206 "500+" 42 720 907,72 zł

31 Wpływy z podatku od nieruchomości 21 258 521,97 zł

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

21 174 527,73 zł

87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 139 089,29 zł

49
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
7 264 334,17 zł

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

5 416 900,17 zł

50 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 176 161,52 zł

625

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego

2 071 688,83 zł

75

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 028 722,97 zł

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

1 751 618,50 zł

2 CIT 1 640 029,00 zł

48
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
1 247 099,63 zł

97 Wpływy z różnych dochodów 950 091,73 zł

626

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych

950 000,00 zł

635

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych

862 248,00 zł

34 Wpływy z podatku od środków transportowych 861 048,02 zł

69 Wpływy z różnych opłat 578 040,57 zł

55
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości
485 274,25 zł

205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego

458 186,47 zł

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

445 984,39 zł
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36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 408 361,38 zł

290

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

315 271,22 zł

92 Wpływy z pozostałych odsetek 298 623,76 zł

66
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego
293 464,91 zł

275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 251 168,00 zł

47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 191 952,63 zł

41 Wpływy z opłaty skarbowej 148 185,00 zł

291

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

145 434,69 zł

83 Wpływy z usług 142 266,30 zł

91
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
140 189,05 zł

35
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
125 823,79 zł

236

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami

117 380,14 zł

57
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób fizycznych
99 456,93 zł

58
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych
98 577,60 zł

76
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności
95 629,54 zł

268
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych
92 359,00 zł

299

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 

terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego

80 840,46 zł

96
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej
76 758,62 zł

43 Wpływy z opłaty targowej 76 744,90 zł

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

72 217,52 zł

64
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
54 309,33 zł

32 Wpływy z podatku rolnego 53 969,23 zł

33 Wpływy z podatku leśnego 52 182,00 zł

94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31 590,04 zł

271

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących

24 500,00 zł

246

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

17 215,36 zł
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90

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

16 759,56 zł

95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12 374,14 zł

295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 732,76 zł

202

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej

8 000,00 zł

204

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 

państwa w ramach programów rządowych

6 324,21 zł

46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 032,57 zł

240

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 

budżetowej

1 314,21 zł
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Załącznik nr 4 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Nazwa zadania
Żródło 

finansowania

Wartość 

pozyskanej 

dotacji w 2019r.

Wartość zadania

Super przedszkolaki w Rumi - 

podniesienie jakości edukacji 

przedszkolnej

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Pomorskiego na 

lata 2014-2020

275 446,12 zł 2 724 271,80 zł

Termomodernizacja szkoły podstawowej 

nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza 

Komunalnego w Rumi (zadanie 

zakończone w 2018 r., ostatnia transza 

dotacji w 2019r.)

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Pomorskiego na 

lata 2014-2020

163,24 zł 7 377 228,85 zł

Rewitalizacja Zagórza w Rumi

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Pomorskiego na 

lata 2014-2020

1 524 102,51 zł 22 223 621,71 zł

Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Pomorskiego na 

lata 2014-2020

152 813,20 zł 844 835,29 zł

Rozwój systemu gospodarowania 

wodami opadowymi na terenie Rumi

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko na lata 

2014-2020

381 834,64 zł 5 924 891,49 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności- 

wariant rozszerzony - 1 obiekt

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

(Ministerstwo 

Sportu i Turystyki)

50 000,00 zł 261 009,00 zł

Przebudowa kompleksu 

lekkoatletycznego stadionu Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji- wariant 400 

m - treningowy

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

(Ministerstwo 

Sportu i Turystyki)

900 000,00 zł 5 006 330,65 zł

Zielona wyspa - rozwój terenów zielonych 

na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu 

poprawy jakości środowiska miejskiego

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko 2014-

2020, Oś 

Priorytetowej II 

Ochrona 

środowiska, w tym 

adaptacja do 

zmian klimatu, 

Działania 2.5 

Poprawa jakości 

środowiska 

miejskiego

165 588,44 zł 1 764 187,63 zł
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Przebudowa ul. Żwirki i Wigury, drogi 

gminnej (nr 132313G) w miejscowości 

Rumia od Ronda Armii Krajowej do Drogi 

Krajowej Nr 6 (zadanie będzie 

realizowane i zakończone w 2020 r.)

Funduszu Dróg 

Samorządowych
862 248,00 zł 1 724 496,00 zł

Good PrICTices Erasmus
Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji
72 219,68 zł 21 907,49 zł

Ja w internecie

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Pomorskiego na 

lata 2014-2020

29 927,15 zł 131 186,77 zł

Budowa ul. Sędzickiego i Grottgera
Partycypacja 

inicjatorów
100 000,00 zł 162 729,00 zł

Modernizacja nawierzchni ul. Św. Józefa 

poprzez utwardzenie płytami drogowymi 

typu YOMB

Państwowe 

Gospodarstwo 

Leśne Lasy 

Państwowe 

Nadleśnictwo 

Gdańsk

50 000,00 zł 99 991,62 zł

Budowa budynków komunalnych w Rumi Fundusz Dopłat 1 601 618,50 zł 4 042 728,32 zł
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Załącznik nr 5 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Dział Wydatki

Oświata i wychowanie 77 012 910,82 zł

Rodzina 63 197 717,52 zł

Gospodarka mieszkaniowa 31 132 365,17 zł

Administracja publiczna 16 375 058,09 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 828 935,13 zł

Transport i łączność 11 524 951,79 zł

Pomoc społeczna 10 489 720,05 zł

Kultura fizyczna i sport 6 398 311,59 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 320 995,48 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 845 578,08 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 662 415,88 zł

Ochrona zdrowia 1 277 993,92 zł

Opieka społeczna 1 112 466,25 zł

Obsługa długu publicznego 959 873,70 zł

Działalność usługowa 619 903,44 zł

Rolnictwo i łowiectwo 419 509,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa
241 067,10 zł

Turystyka 13 637,07 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 426,82 zł

Wymiar sprawiedliwości 3 960,00 zł
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Załącznik nr 6 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Pozycja Wartość

AKTYWA TRWAŁE, w tym: 659 574 397,74 zł

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - gr 0 366 863 110,00 zł

budynki i lokale - gr 1 67 427 327,80 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej - gr 2 212 393 656,35 zł

Kotły i maszyny energetyczne – gr 3 256 974,44 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr 4 1 742 752,35 zł

maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - gr 5 91 969,43 zł

urządzenia techniczne - gr 6 2 636 837,57 zł

środki transportu - gr 7 474 526,40 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gr 8 1 582 024,55 zł

inwestycje 0,00 zł

wartości niematerialne i prawne 1 719 807,98 zł

udziały i akcje 0,00 zł

należności długoterminowe 4 385 410,87 zł

długoterminowe rozliczenia okresowe 0,00 zł

AKTYWA OBROTOWE 0,00 zł
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Załącznik nr 7 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Rozdział Opis Wydatki Udział

80101 Szkoły podstawowe 42 417 110,67 zł 55,08%

80104 Przedszkola 15 834 983,24 zł 20,56%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 777 337,72 zł 4,90%

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

3 225 228,41 zł 4,19%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 165 842,74 zł 4,11%

80110 Gimnazja 2 956 692,15 zł 3,84%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 138 629,33 zł 2,78%

80120 Licea ogólnokształcące 1 493 524,91 zł 1,94%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 530 550,52 zł 0,69%

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

395 091,64 zł 0,51%

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 

szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, branżowych 

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych

378 811,16 zł 0,49%

80195 Pozostała działalność 253 538,70 zł 0,33%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 236 690,91 zł 0,31%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 208 878,72 zł 0,27%
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Załącznik nr 8 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Podatek od środków transportowych
Stawka 

maksymalna

Stawka w 

gminie
Róźnica

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (od 

samochodu spełniającego normy ekologiczne 

EURO II, EURO III, EURO IV lub wyższe)

832,71 zł 480,00 zł 352,71 zł

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie (od 

pozostałych samochodów)
832,71 zł 576,00 zł 256,71 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (od 

samochodu spełniającego normy ekologiczne 

EURO II, EURO III, EURO IV lub wyższe)

1 389,14 zł 540,00 zł 849,14 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie (od 

pozostałych samochodów)
1 389,14 zł 732,00 zł 657,14 zł

powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton (od 

samochodu spełniającego normy ekologiczne 

EURO II, EURO III, EURO IV lub wyższe)

1 666,96 zł 876,00 zł 790,96 zł

powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton (od 

pozostałych samochodów)
1 666,96 zł 1 200,00 zł 466,96 zł
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Załącznik nr 9 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Rozdział Opis Wartość

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 236 572,11 zł

60016 Drogi publiczne gminne 2 966 613,77 zł

80101 Szkoły podstawowe 1 624 128,18 zł

60095 Pozostała działalność 1 054 973,36 zł

92695 Pozostała działalność 749 936,00 zł

90095 Pozostała działalność 725 314,60 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 646 191,82 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 573 836,14 zł

71035 Cmentarze 437 990,97 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 386 005,40 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 364 963,04 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 111 701,80 zł

75404 Komendy wojewódzkie Policji 100 000,00 zł

80195 Pozostała działalność 86 940,42 zł

85111 Szpitale ogólne 60 000,00 zł

75414 Obrona cywilna 49 446,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 25 430,30 zł

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 636,95 zł
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Załącznik nr 10 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Lp. Nazwa inwestycji

Łączne 

wykonane 

nakłady 

nakłady

Nakłady w 

2019 r.

1
Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem przy ul. 

Gdańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego
217 567,73 zł 217 417,73 zł

2 Modernizacja mostu ul. Hallera 129 457,00 zł 129 457,00 zł

3 Układanie płyt yomb na drogach gminnych 424 991,00 zł 424 991,00 zł

4 Modernizacja chodników 364 575,00 zł 364 575,00 zł

5
Budowa windy dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rumi
302 007,00 zł 287 007,00 zł

6
Budowa placu zabaw przy SP8 przy ul. Rodziewiczówny w 

ramach Budżetu Obywatelskiego
193 537,00 zł 187 475,00 zł

7
Budowa placu zabaw przy SP4 przy ul. Świętojańskiej w 

ramach Budżetu Obywatelskiego
165 500,00 zł 159 000,00 zł

8
Modernizacja placu zabaw przy SP1 w ramach Budżetu 

Obywatelskiego
249 900,00 zł 249 900,00 zł

9
Modernizacja placu zabaw w Parku Żelewskiego w ramach 

Budżetu Obywatelskiego
249 421,00 zł 249 421,00 zł

10
Miasteczko rowerowe przy ul. Topolowej w ramach Budżetu 

Obywatelskiego
199 625,00 zł 184 632,40 zł

11
Siłownia zewnętrzna przy ul. Świetojańskiej (Otwarta Strefa 

Aktywności)
91 000,00 zł 91 000,00 zł

12 Rozbudowa cmentarza komunalnego 437 990,97 zł 437 990,97 zł

13 Projekt "Zielona Wyspa- rozwój terenów zielonych" 1 470 295,00 zł 235 520,00 zł

14 Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia z ul. Różaną 81 976,18 zł 81 976,18 zł

15 Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia z ul. Kosynierów 86 410,49 zł 86 410,49 zł

16
Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz trybun 

przy ZSO w ramach Budżetu Obywatelskiego
216 917,87 zł 216 917,87 zł

17 Modernizacja Szkoły Ekologicznej 35 440,32 zł 35 440,32 zł

18 Modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego Iskierka 51 500,12 zł 51 500,12 zł

19 Modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 7 362 992,50 zł 362 992,50 zł

20 Modernizacja w Szkole Podstawowej Nr 9 102 923,85 zł 102 923,85 zł

21 Modernizacja kolekora DN 800 - dokumnetacja 124 760,32 zł 124 760,32 zł
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Załącznik nr 11 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Nazwa zadania Koszt

Stopień 

realizacji 

zadania

Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich 46 030,00 zł ukończone

„Śladami dawnej Rumi”- serial dokumentalny o historii miasta 35 000,00 zł ukończone

Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora 40 599,98 zł ukończone

Rowerem przez Rumię 49 999,10 zł ukończone

„Do It Yourself”- Warsztaty majsterkowania dla dzieci 50 000,00 zł ukończone

Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz trybun przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi
216 917,87 zł ukończone

Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki 

Napierskiego i Kilińskiego - Wybudowanie boiska do mini piłki 

nożnej ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem w 2019 roku

250 000,00 zł

K.L.A.S.A- Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i 

Ambitnych- II edycja
16 928,00 zł ukończone
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Załącznik nr 12 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Numer 

uchwały

Data 

podjęcia
Tytuł (w sprawie) Status

III/43/2019 31.01.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

III/44/2019 31.01.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2032.

III/45/2019 31.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w 

drodze wniesienia wkładu niepieniężnego.

Zrealizowana

III/46/2019 31.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego w Spółce Rumia Invest Park Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w 

drodze wniesienia wkładu pieniężnego.

Zrealizowana

III/47/2019 31.01.2019
w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.
Unieważniona

III/48/2019 31.01.2019

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru 

położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” 

dla stref 1.MN/MW, 2.MN/MW, 3.MW/U i części strefy 

34.KDD.

Zrealizowana

III/49/2019 31.01.2019

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr 

XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref 

F6.U,MN i F7.ZP.

Zrealizowana

III/50/2019 31.01.2019

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Rady Miejskiej 

Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref 

A8.MW,U1 i A9.MN,MW,U1 w rejonie ul. Reja.

Zrealizowana

III/51/2019 31.01.2019

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla 

obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej.

Zrealizowana

III/52/2019 31.01.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 

Maja i ul. Gdańskiej.

W trakcie 

realizacji

III/53/2019 31.01.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/657/2018 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018r. dla obszaru 

położonego w rejonie ul. Targowej.

W trakcie 

realizacji

III/54/2019 31.01.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 

uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VI/56/2011 z dnia 24 

lutego 2011r. dla strefy 09 M w rejonie ul. Piłsudskiego.

W trakcie 

realizacji
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III/55/2019 31.01.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

uchwalonego uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej 

Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., dla obszarów w rejonie 

ul. Lipowej, w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. 

Topolowej.

W trakcie 

realizacji

III/56/2019 31.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na 

okres 20 lat, części nieruchomości będącej w trwałym 

zarządzie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w 

Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

W trakcie 

realizacji

III/57/2019 31.01.2019

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi 

konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego na 2020 rok.

W trakcie 

realizacji

III/58/2019 31.01.2019

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie 

wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia.

Zrealizowana

III/59/2019 31.01.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Miasta Gdyni.
Zrealizowana

III/60/2019 31.01.2019

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/386/2017 Rady Miejskiej 

Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powierzenia 

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PUK w Rumi 

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań 

własnych Gminy Miejskiej Rumia.

Zrealizowana

III/61/2019 31.01.2019

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej 

Rumia w Stowarzyszeniu Gmin „Małe Trójmiasto 

Kaszubskie”.

Zrealizowana

III/62/2019 31.01.2019

w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy 

Miejskiej Rumia do Zgromadzenia Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zrealizowana

III/63/2019 31.01.2019

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej 

Rumia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku 

Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Zrealizowana

III/64/2019 31.01.2019

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej Rumi uprawnionego do podpisywania 

polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Rumi.

III/65/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

III/66/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

III/67/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i 

Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

III/68/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki 

Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

 III/69/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, 

Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

 III/70/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej 

Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

 III/71/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady 

Miejskiej Rumi na 2019 rok.
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III/72/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki 

Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

 III/73/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

III/74/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki 

Gospodarczej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

 III/75/2019 31.01.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-

Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2019 rok.

IV/76/2019 05.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego.

W trakcie 

realizacji

V/77/2019 28.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

V/78/2019 28.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

V/79/2019 28.03.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

V/80/2019 28.03.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2032.

V/81/2019 28.03.2019

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.

W trakcie 

realizacji

V/82/2019 28.03.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w 

rejonie ul. Łokietka.

W trakcie 

realizacji

V/83/2019 28.03.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. 

Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP II.

W trakcie 

realizacji

V/84/2019 28.03.2019

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2019.

Zrealizowana

V/85/2019 28.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizację 

konkursów międzyszkolnych organizowanych przez 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - 

Wychowawczych w Wejherowie w 2019 roku.

W trakcie 

realizacji

V/86/2019 28.03.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Rumia oraz inne organy i określenia granic ich 

obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Niezrealizowan

a

V/87/2019 28.03.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Rumia od dnia 1 września 2019 r.

Niezrealizowan

a

 V/88/2019 28.03.2019

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

Niezrealizowan

a
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 V/89/2019 28.03.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Miasta Rumi.

VI/90/2019 08.05.2019

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do 

udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia 

pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej 

Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 

Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w 

Warszawie. 

VI/91/2019 08.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. 

VI/92/2019 08.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2036. 

VI/93/2019 08.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Rumi.

Zrealizowana

VII/94/2019 30.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/370/2017 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie 

utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod 

nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej 

Statutu.

Zrealizowana

VII/95/2019 30.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

VII/96/2019 30.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2036.

VII/97/2019 30.05.2019

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta Rumi.

W trakcie 

realizacji

VII/98/2019 30.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2019 

dotacji celowej dla Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - 

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w 

Wejherowie.

Zrealizowana

VII/99/2019 30.05.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w 

rejonie ul. Husarskiej.

Zrealizowana

VII/100/2019 30.05.2019

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 

uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 z dnia 

19 maja 2016r., dla obszaru w rejonie ul. Torfowej.

Zrealizowana

VII/101/2019 30.05.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

dla obszaru w rejonie ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. 

Jęczmienną, a granicą z miastem Reda.

W trakcie 

realizacji

VII/102/2019 30.05.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy 

Szmelta w Rumi w rejonie ul. Św. Józefa i ul. Łąkowej 

dla stref: C.7.RM,R,ZL, C.8.ZE,WS, C.9.R,ZL, 

C.10.ZL,WS, 006 KDL, 015 KDD.

W trakcie 

realizacji

VII/103/2019 30.05.2019
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do 

Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

W trakcie 

realizacji
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VII/104/2019 30.05.2019

zmieniająca Uchwałę Nr III/61/2019 Rady Miejskiej 

Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru 

przedstawicieli Gminy Miejskiej Rumia w 

Stowarzyszeniu Gmin "Małe Trójmiasto Kaszubskie".

Zrealizowana

VII/105/2019 30.05.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

VII/106/2019 30.05.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

VIII/107/2019 24.06.2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Miasta Rumi.
Zrealizowana

VIII/108/2019 24.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu miasta Rumi za 2018 rok.

VIII/109/2019 24.06.2019
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Rumi za 2018 rok.
Zrealizowana

VIII/110/2019 24.06.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

VIII/111/2019 24.06.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2036.

VIII/112/2019 24.06.2019

w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowych 

stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne 

osiągnięcia w nauce.

Realizowana

VIII/113/2019 24.06.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wejherowskiemu na organizację kształcenia 

specjalnego i sprawowania opieki.

Zrealizowana

VIII/114/2019 24.06.2019

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

Niezrealizowan

a

VIII/115/2019 24.06.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rumi. Zrealizowana

 VIII/116/2019 24.06.2019
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w 

Rumi.
Zrealizowana

VIII/117/2019 24.06.2019

w sprawie współpracy w zakresie realizacji pakietowego 

Projektu PPP w obszarze dróg publicznych w ramach 

działania prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju 

i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W trakcie 

realizacji

 VIII/118/2019 24.06.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 

uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIX/362/2012 z 

dnia 29 listopada 2012r. dla jednostki B, dla stref 

B4.MW,U1; B5.MW,U1; B6.MW,U1; B05.KDW; w 

rejonie ulic Józefa Rzepki i Artura Grottgera.

W trakcie 

realizacji

VIII/119/2019 24.06.2019

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 

celem podwyższenia kapitału zakładowego.

W trakcie 

realizacji

VIII/120/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na 

okres 20 lat, części nieruchomości będącej w trwałym 

zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa 

Wybickiego w Rumi, stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Rumia.

W trakcie 

realizacji
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VIII/121/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

VIII/122/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

VIII/123/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

VIII/124/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

VIII/125/2019 24.06.2019

w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy 

ul. Kazimierskiej.

W trakcie 

realizacji

VIII/126/2019 24.06.2019

w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy 

ul. Kazimierskiej.

W trakcie 

realizacji

VIII/127/2019 24.06.2019

w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy 

ul. Kazimierskiej.

W trakcie 

realizacji

VIII/128/2019 24.06.2019

w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy 

ul. Kazimierskiej.

W trakcie 

realizacji

VIII/129/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy 

ul. Świerkowej.

W trakcie 

realizacji

VIII/130/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy 

ul. Gdańskiej.

W trakcie 

realizacji

VIII/131/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy 

ul. Gdańskiej.

W trakcie 

realizacji

VIII/132/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, w 

rejonie ul. Młyńskiej.

W trakcie 

realizacji

 VIII/133/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia, z zastosowaniem bonifikaty.

W trakcie 

realizacji

VIII/134/2019 24.06.2019
w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru 

ławników.
Zrealizowana

VIII/135/2019 24.06.2019

w sprawie podjęcia działań w zakresie przeprowadzenia 

inicjatywy na terenie miasta Rumi pn. "RUMIA BEZ 

PLASTIKU".

W trakcie 

realizacji

VIII/136/2019 24.06.2019
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady 

Miejskiej Rumi.

IX/137/2019 08.07.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

IX/138/2019 08.07.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2036.
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X/139/2019 29.08.2019

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Józefa Konrada 

Korzeniowskiego w Rumi w czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego 

w Rumi wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rumi.

Realizowana

 X/140/2019 29.08.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

 X/141/2019 29.08.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2036.

X/142/2019 29.08.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 z dnia 13 

grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Pomorskiego.

Zrealizowana

X/143/2019 29.08.2019

w sprawie zasad i trybu przyznawania jednorazowych 

stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne 

osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i 

młodzieży.

W trakcie 

realizacji

X/144/2019 29.08.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru 

położonego w Rumi zwanego ,,Stara Rumia” 

ograniczonego od północy granicami planowanego 

węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji 

Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska 

Polskiego i od południa ulicą Dębogórską.

Zrealizowana

X/145/2019 29.08.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla 

obszaru w rejonie ul. Fabrycznej.

Zrealizowana

X/146/2019 29.08.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla 

strefy D14.MNU, dla obszaru w rejonie ul. Świętopełka i 

ul. Malinowej.

W trakcie 

realizacji

X/147/2019 29.08.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr 

VIII/80/2011 z dnia 28.04.2011r. w obszarze pomiędzy 

ul. Grunwaldzką a ul. Cegielnianą.

W trakcie 

realizacji

X/148/2019 29.08.2019

w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na 

terenie Gminy Miejskiej Rumia.

W trakcie 

realizacji

X/149/2019 29.08.2019

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/642/2018 Rady Miejskiej 

Rumi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Rumia.

W trakcie 

realizacji

 X/150/2019 29.08.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

X/151/2019 29.08.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

X/152/2019 29.08.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji
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X/153/2019 29.08.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, w 

rejonie ul. Głogowej.

W trakcie 

realizacji

X/154/2019 29.08.2019

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Rumia i wyrażenia zgody na jej 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

W trakcie 

realizacji

 X/155/2019 29.08.2019

w sprawie nabycia, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy 

ul. Kazimierskiej.

W trakcie 

realizacji

X/156/2019 29.08.2019

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w 

Uchwale XLVI/628/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 

kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Miasta Rumi.

X/157/2019 29.08.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika Administracji Budynków Komunalnych w 

Rumi.

X/158/2019 29.08.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Miasta Rumia.

X/159/2019 29.08.2019

zmieniająca uchwałę Nr VIII/136/2019 z dnia 24 

czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet 

dla radnych Rady Miejskiej Rumi.

XI/160/2019 03.10.2019

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do 

udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia 

pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej 

Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 

Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w 

Warszawie.

XI/161/2019 03.10.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w 

rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej.

Zrealizowana

XI/162/2019 03.10.2019

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej 

Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1 w 

rejonie ul. Zbychowskiej.

Zrealizowana

 XI/163/2019 03.10.2019
w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki 

sportowe osiągane we współzawodnictwie sportowym.

W trakcie 

realizacji

XI/164/2019 03.10.2019

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w 

Uchwale Nr X/158/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 

sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Miasta Rumi.

XIII/165/2019 30.10.2019
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które 

pozostawia się bez dalszego biegu.

XIII/166/2019 30.10.2019
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Wejherowie.

XIII/167/2019 30.10.2019
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Gdyni.

XIII/168/2019 30.10.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

XIII/169/2019 30.10.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2036.
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XIII/170/2019 30.10.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w 

rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi 

a rzeką Zagórską Strugą.

Zrealizowana

XIII/171/2019 30.10.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Rumi w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i 

Wigury, Reja.

Zrealizowana

XIII/172/2019 30.10.2019

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/657/2018 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018r. dla obszaru 

położonego w rejonie ul. Targowej.

Zrealizowana

XIII/173/2019 30.10.2019
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/417/2017 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku.
Zrealizowana

XIII/174/2019 30.10.2019

w sprawie odstąpienia od zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr 

LVII/388/2009 z dnia 27.08.2009r. dla strefy 01.US,ZP 

w rejonie ul. Polnej.

Zrealizowana

XIII/175/2019 30.10.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2017 – 2030.

W trakcie 

realizacji

XIII/176/2019 30.10.2019

w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich 

wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na 

wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie 

przedszkolne w placówkach prowadzonych przez 

Gminę Miejską Rumia.

W trakcie 

realizacji

XIII/177/2019 30.10.2019

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy 

Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i 

Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020r.".

W trakcie 

realizacji

XIII/178/2019 30.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

XIII/179/2019 30.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

XIII/180/2019 30.10.2019
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od 

nieruchomości.

W trakcie 

realizacji

XIII/181/2019 30.10.2019

zmieniająca uchwałę Nr XVII/141/2015 Rady Miejskiej 

Rumi z dnia 26 listopada 2015r., zmienionej uchwałą Nr 

XLVI/613/2018 Rady Miejskiej Rumi w dniu 26 kwietnia 

2018r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty 

targowej i zasad jej pobierania na terenie 

administracyjnym Gminy Miejskiej Rumi.

W trakcie 

realizacji

XIII/182/2019 30.10.2019

w sprawie podziału gminy Rumia na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zrealizowana

XIII/183/2019 30.10.2019

w sprawie podziału gminy Rumia na sektory w celu 

zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zrealizowana
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XIII/184/2019 30.10.2019

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zrealizowana

XIII/185/2019 30.10.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 

opłaty.

W trakcie 

realizacji

XIII/186/2019 30.10.2019
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W trakcie 

realizacji

XIII/187/2019 30.10.2019
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W trakcie 

realizacji

XIII/188/2019 30.10.2019

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług 

Komunalnych PUK w Rumi spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miejskiej 

Rumia.

W trakcie 

realizacji

XIV/189/2019 28.11.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

XIV/190/2019 28.11.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 

2019 – 2036.

XIV/191/2019 28.11.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr 

XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 

2012 r. dla stref 3.MW/U, 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w 

rejonie ul. Wiejskiej.

W trakcie 

realizacji

XV/192/2019 12.12.2019
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rumi.

 XV/193/2019 12.12.2019
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 

rok.

XV/194/2019 12.12.2019

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

XV/195/2019 12.12.2019

w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej 

dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na 

rok 2020.

W trakcie 

realizacji

XV/196/2019 12.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2020 roku 

dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – dla 

Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w 

Wejherowie.

W trakcie 

realizacji

XV/197/2019 12.12.2019
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej 

Samorządowi Powiatu Wejherowskiego.

Realizacja w 

2020 r. 

XV/198/2019 12.12.2019

w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej 

Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne 

drogi powiatowe na terenie miasta Rumi.

Realizacja w 

2020 r. 

XV/199/2019 12.12.2019

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, 

które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego.

XV/200/2019 12.12.2019

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta Rumi.

Realizacja w 

2020 r. 

132



XV/201/2019 12.12.2019

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/223/2011 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2011 roku, 

zmienionej Uchwałą Nr V/34/2015 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 

XXII/227/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 

2016 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zrealizowana

XV/202/2019 12.12.2019
w sprawie wspólnego wykonania koncepcji budowy tzw. 

Drogi Trzech Powiatów.

Realizacja w 

2020 r. 

XV/203/2019 12.12.2019

zmieniająca uchwałę nr XXXV/445/2017 z dnia 25 maja 

2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030.

Zrealizowana

XV/204/2019 12.12.2019
w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu 

„Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2020.

W trakcie 

realizacji

XV/205/2019 12.12.2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

nieruchomości.

W trakcie 

realizacji

XV/206/2019 12.12.2019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

nieruchomości.

W trakcie 

realizacji

XV/207/2019 12.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Rumi przy ul. Reja.

W trakcie 

realizacji

XV/208/2019 12.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Rumi przy ul. Jeziornej.

W trakcie 

realizacji

 XV/209/2019 12.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy 

Miejskiej Rumia, nieruchomości zabudowanej kostką 

betonową, położonej w Rumi przy ul. Kosynierów.

W trakcie 

realizacji

 XV/210/2019 12.12.2019

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miejska Rumia.

W trakcie 

realizacji

XV/211/2019 12.12.2019

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród 

dla nauczycieli szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia.

W trakcie 

realizacji

XV/212/2019 12.12.2019
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Miejskiej Rumia.

W trakcie 

realizacji

XV/213/2019 12.12.2019

zmieniająca uchwałę Nr XIII/185/2019 Rady Miejskiej 

Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

W trakcie 

realizacji

XV/214/2019 12.12.2019

zmieniająca uchwałę Nr XIII/186/2019 Rady Miejskiej 

Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W trakcie 

realizacji
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XV/215/2019 12.12.2019

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Rumi Nr II/21/2018 

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny za 

usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego 

odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do 

systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji 

deszczowej.

W trakcie 

realizacji

XV/216/2019 12.12.2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi 

na rok 2020.
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Załącznik nr 13 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Gmina Woj. Liczba ludności

BĘDZIN śląskie 58 205

BIERUŃ śląskie 19 645

BRZEZINY łódzkie 12 577

CZELADŹ śląskie 32 666

IMIELIN śląskie 9 253

JÓZEFÓW mazowieckie 19 429

KNURÓW śląskie 38 859

KOBYŁKA mazowieckie 24 291

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI łódzkie 18 139

ŁAŃCUT podkarpackie 17 982

ŁAZISKA GÓRNE śląskie 22 427

LĘDZINY śląskie 16 834

LEGIONOWO mazowieckie 54 272

LUBARTÓW lubelskie 22 463

LUBOŃ wielkopolskie 32 096

MARKI mazowieckie 34 864

MIKOŁÓW śląskie 40 975

MILANÓWEK mazowieckie 16 398

MIŃSK MAZOWIECKI mazowieckie 40 799

NOWY DWÓR MAZOWIECKI mazowieckie 28 764

OLEŚNICA dolnośląskie 36 502

ORZESZE śląskie 21 130

OTWOCK mazowieckie 45 025

PABIANICE łódzkie 67 207

PIASTÓW mazowieckie 22 927

PODKOWA LEŚNA mazowieckie 3 875

PORĘBA śląskie 8 749

PRUSZCZ GDAŃSKI pomorskie 31 309

PRUSZKÓW mazowieckie 62 137

PUCK pomorskie 11 329

PUSZCZYKOWO wielkopolskie 9 802

PYSKOWICE śląskie 18 563

RADZIONKÓW śląskie 17 050

REDA pomorskie 26 296

RUMIA pomorskie 49 338

SŁAWKÓW śląskie 7 135

SULEJÓWEK mazowieckie 19 788

ŚWIDNIK lubelskie 40 078

TARNOWSKIE GÓRY śląskie 61 506

WEJHEROWO pomorskie 50 292

WOJKOWICE śląskie 9 070

ZĄBKI mazowieckie 37 687

ZGIERZ łódzkie 57 390

ZIELONKA mazowieckie 17 608

ŻYRARDÓW mazowieckie 41 003
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Załącznik nr 14 do Raportu o stanie Miasta Rumia w 2019 r.

Obszar Wskaźnik Nazwa Opis Uzasadnienie

M M03 Mieszkańcy w wieku kreatywnym
Liczba ludności w wieku 25-34 jako % liczby 

mieszkańców

Ocena stanu gminy pod względem liczby 

mieszkańców, którzy mogą stanowić 

główną siłę napędową rozwoju 

ekonomicznego

M M04
Zastępowalność pokoleń na rynku 

pracy

Stosunek liczby mieszkańców w wieku 10-

24 do mieszkańców w wieku 50-64 lat

Oszacowanie potencjału zmian liczby 

ludności gotowej do podjęcia aktywności 

zawodowej

M M05 Dochody z PIT per capita

Wartość dochodów budżetu gminy z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych w 

przeliczeniu na mieszkańca

Określenie poziomu dochodów 

mieszkańców gminy

M M06

Dochody z podatku od nieruchomości i 

podatku od środków transportowych 

od osób fizycznych per capita

Wartość dochodów budżetu gminy z tytułu 

podatku od nieruchomości i podatku od 

środków transportu płaconego wyłącznie 

przez osoby fizyczne w przeliczeniu na 

mieszkańca

Określenie wartości majątku trwałego 

mieszkańców gminy

M M07 Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 

jako % liczby mieszkańców

Określenie struktury demograficznej z 

punktu widzenia piramidy wieku i 

potencjału rynku pracy

M M09
Liczba ludności w wieku szkolnym (7-

14 lat)

Liczba ludności w wieku 7-14 jako % liczby 

mieszkańców

Określenie bieżącego zapotrzebowania na 

usługi edukacyjne

M M11 Saldo migracji

Zmiana liczby ludności z powodu zmiany 

miejsca zamieszkania w przeliczeniu na 1 

tys. mieszkańców

Określenie przyczyn zmian liczby ludności

M M13 Przyrost naturalny

Przyrost naturalny informuje o skuteczności 

działań pronatalnych podejmowanych przez 

lokalne władze

Prezentacja głównej przyczyny zmian liczby 

ludności, wyliczony jako różnica pomiędzy 

liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów 

(przeliczony na 1 tys. mieszkańców)

M M15 Frekwencja wyborcza
Udział mieszkańców w wyborach 

powszechnych

Ocena aktywności obywatelskiej 

mieszkańców

B B01 Dochody ogółem na mieszkańca Charakteryzuje zamożność JST Określenie bogactwa JST

B B02 Dochody podatkowe na mieszkańca
Charakteryzuje samodzielność finansową 

JST

Stanowi uzupełnienie informacji o 

zamożności JST, pozwala określić 

potencjał finansowy JST do realizacji zadań 

własnych
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B B04
Dotacje ze środków unijnych na 

mieszkańca

Informacja o wysokości dotacji unijnych 

przypadających na mieszkańca

Określenie aktywności JST w pozyskiwaniu 

zewnętrznych środków unijnych

B B05 Wydatki bieżące na mieszkańca
Charakteryzuje nakłady poniesione na 

realizację bieżących zadań JST

Określenie wysokości bieżących nakładów 

poniesionych na realizację zadań JST w 

przeliczeniu na mieszkańca

B B06 Wydatki majątkowe na mieszkańca
Charakteryzuje nakłady poniesione na 

realizację inwestycji
Określenie aktywności inwestycyjnej JST

B B07
Udział wydatków na wynagrodzenia i 

pochodne w wydatkach bieżących

Określa obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia i pochodne

Ocena zobowiązań wynikających z 

zatrudniania pracowników przez sektor JST 

i podmioty zależne

B B08
Udział wydatków na administrację w 

wydatkach bieżących

Określa obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami administracyjnymi

Określenie kosztów utrzymania aparatu 

administracyjnego

B B10
Udział nadwyżki bieżącej w dochodach 

ogółem

Określa udział nadwyżki operacyjnej w 

dochodach ogółem

Podstawowy parametr charakteryzujący 

potencjalne zdolności JST do spłaty 

zobowiązań i finansowania wydatków o 

charakterze inwestycyjnym

B B11 Wskaźnik samofinansowania

Określa stosunek sumy nadwyżki bieżącej i 

dochodów majątkowych do wydatków 

majątkowych

Wskazuje na stopień, w jakim JST 

finansuje inwestycje środkami własnymi

B B12
Zadłużenie długoterminowe na 

mieszkańca

Obciążenie statystycznego mieszkańca 

obsługą zadłużenia

Określenie jaka wysokość długu JST 

przypada na jednego mieszkańca

B B13 Zdolność kredytowa JST
Wskaźnik skonstruowany w oparciu o art. 

243 UoFP (prawa strona nierówności)
Określenie limitu obsługi zadłużenia JST

B B14 Wskaźnik obsługi zadłużenia JST
Wskaźnik skonstruowany w oparciu o art. 

243 UoFP (lewa strona nierówności)

Określenie wysokości przypadających w 

danym roku spłat zobowiązań i kosztów 

obsługi długu

B B15 Koszty obsługi zadłużenia
Wydatki na obsługę długu w przeliczeniu na 

1 milion zadłużenia

Ocena rzeczywistych kosztów 

ponoszonych na płatność odsetek i prowizji

IG IG01
Dotacje pozyskane na inwestycje w 

drogi publiczne

Dochody majątkowe w rozdziałach 60011-

60018 i 90015 w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena skuteczności pozyskiwania środków 

na inwestycje w infrastrukturę drogową

IG IG02 Wydatki majątkowe na drogi publiczne
Wydatki majątkowe w rozdziałach 60011-

60018 i 90015 w przeliczeniu na mieszkańca
Ocena wartości inwestycji drogowych
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IG IG03
Dopłaty do publicznego transportu 

zbiorowego

Różnica między dochodami w rozdziale 

60004, paragrafy: 083, 097, 231 oraz 290, a 

wydatkami bieżącymi w rozdziale 60004, 

powiększonymi o paragraf 601 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena poziomu finansowania publicznego 

transportu zbiorowego bezpośrednio z 

budżetu

IG IG04 Awaryjność sieci wodociągowej

Liczba awarii sieci wodociągowej na każdy 

1000 przyłączy sieci wodociągowej w 

budynkach mieszkalnych

Ocena stanu sieci wodociągowej

IG IG05 Awaryjność sieci kanalizacyjnej

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej na każdy 

1000 przyłączy sieci kanalizacyjnej w 

budynkach mieszkalnych

Ocena stanu sieci kanalizacyjnej

IG IG07 Koszt systemu gospodarki odpadami
Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami 

w przeliczeniu na 1 tonę odpadów

Ocena kosztów utrzymania systemu 

gospodarki odpadami ponoszonych przez 

JST

IG IG08
Rentowność systemu gospodarki 

odpadami

Stosunek dochodów bieżących do wydatków 

bieżących w rozdziale 90002

Ocena zbilansowania systemu gospodarki 

odpadami

IG IG09 Koszt zagospodarowania odpadów
Wydatki bieżące w rozdziale 90002 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Określenie rzeczywistego kosztu 

zagospodarowania odpadów

IG IG10

Udział lasów i terenów zielonych w 

powierzchni gminy (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Udział sumy powierzchni lasów gminnych 

oraz terenów zielonych w powierzchni gminy

Określenie warunków naturalnych dla 

zachowania czystego powietrza

IG IG11
Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu (wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w rozdziale 90005 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w ochronę 

klimatu, np. walka ze smogiem

IG IG12
Inwestycje w obiekty sportowe 

(wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

sportowe

IG IG13
Inwestycje w obiekty kultury (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w dziale 921 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące kulturze i dziedzictwu narodowemu

E E02

Udział subwencji oświatowej w 

subwencyjnych wydatkach 

oświatowych

Relacja subwencji oświatowej do 

subwencyjnych wydatków oświatowych

Określa stopień pokrycia subwencyjnych 

wydatków oświatowych (tych, na które 

przeznacza się subwencję) otrzymywaną z 

budżetu państwa subwencją oświatową

E E03 Wydatki bieżące na ucznia Koszt utrzymania jednego ucznia
Określa nakład, jaki JST ponosi na 

utrzymanie jednego ucznia

E E05 Subwencja oświatowa na ucznia
Relacja wysokości subwencji oświatowej do 

liczby uczniów

Określa wysokość subwencji oświatowej 

przypadającą na jednego ucznia
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E E06 Współczynnik skolaryzacji brutto

Relacja liczby dzieci uczących się w 

szkołach podstawowych do liczby ludności w 

grupie określonej jako odpowiadająca temu 

poziomowi kształcenia

Określa jaki odsetek dzieci objętych 

obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w 

szkole podstawowej

E E07
Współczynnik skolaryzacji 

przedszkolnej

Relacja liczby dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w wieku 3-5 lat do liczby 

dzieci w tym wieku ogółem

Określa jaki odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

zostało objętych wychowaniem 

przedszkolnym

E E08 Liczba uczniów na etat nauczycielski

Relacja liczby dzieci pobierających naukę do 

liczby etatów nauczycielskich w szkołach 

podstawowych

Najbardziej powszechna miara 

efektywności systemów szkolnych, 

świadczy o efektywności zatrudnienia 

nauczycieli w szkołach

E E09
Liczebność oddziałów w szkołach 

podstawowych
Relacja liczby uczniów do liczby oddziałów

Określa ilu uczniów przypada na 1 oddział 

w szkole podstawowej, pozwala ocenić 

sposób organizacji systemu szkolnictwa

E E10 Liczba oddziałów na etat nauczycielski
Relacja liczby oddziałów do liczby etatów 

nauczycielskich w szkołach podstawowych

Stanowi dopełnienie wskaźników E08 oraz 

E09

E E11
Wskaźnik efektywności zatrudnienia 

nauczycieli

Stosunek wydatków na wynagrodzenia i ich 

pochodnych w przeliczeniu na jednego 

nauczyciela do subwencji oświatowej na 

ucznia

Pokazuje ile uczniów statystycznie 

potrzeba, aby sfinansować jeden etat 

nauczyciela ze środków subwencji 

oświatowej

Z Z01
Inwestycje w obiekty ochrony zdrowia 

(wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w dziale 851 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące ochronie zdrowia

Z Z02 Porady lekarskie
Liczba porad lekarskich udzielonych ogółem 

w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena samodzielności JST w zakresie 

realizacji podstawowych zadań w obszarze 

ochrony zdrowia

Z Z03 Dopłaty do szpitali

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena skuteczności nazdzoru nad SPZOZ 

prowadzonymi przez JST

Z Z04
Dotacje na zadania zlecone z zakresu 

pomocy społecznej

Suma dochodów otrzymywanych w formie 

dotacji na zadania zlecone z zakresu 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 

mieszkańca

Określenie wartości środków 

otrzymywanych z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych

Z Z05

Inwestycje w obiekty pomocy 

społecznej (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w działach 852, 853 

oraz 855 w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące pomocy społecznej
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Z Z06

Wydatki bieżące z zakresu pomocy 

społecznej finansowane ze środków 

własnych

Wydatki bieżące w działach 852, 853 oraz 

855, pomniejszone o dochody z dotacji na 

zadania zlecone, w przeliczeniu na 

mieszkańca.

Ocena zapotrzebowania mieszkańców na 

świadczenia z zakresu pomocy społecznej, 

które są finansowane ze środków własnych 

JST

Z Z07
Odsetek osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej

Udział liczby osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w liczbie 

mieszkańców ogółem

Określenie odsetka mieszkańców gminy 

korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej

Z Z08
Wysokość wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych

Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych w przeliczeniu na 

mieszkańca

Ocena zapotrzebowania mieszkańców na 

świadczenia społeczne wypłacane w formie 

dodatków mieszkaniowych

Z Z09
Przeciętna powierzchnia mieszkania 

komunalnego

Przeciętna powierzchnia mieszkania 

znajdującego się w komunalnym zasobie 

mieszkaniowym

Ocena standardu mieszkań komunalnych 

w gminie

Z Z11
Dotacje dla organizacji pożytku 

publicznego

Wydatki bieżące w paragrafie 236 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena poziomu zaangażowania JST w  

finansowanie zadań realizowanych przez 

organizacje pożytku publicznego

G G01 Aktywność gospodarcza mieszkańców

Udział liczby osób prowadzących działalność 

gospodarczą w liczbie osób w wieku 

produkcyjnym

Określenie stopnia przedsiębiorczości osób 

zamieszkujących na terenie gminy

G G02 Wpisy do REGON
Liczba wpisów do REGON w przeliczeniu na 

1 tys. mieszkańców

Ocena kierunku koniunktury w lokalnej 

gospodarce

G G03 Wypisy z REGON
Liczba wypisów z REGON w przeliczeniu na 

1 tys. mieszkańców

Ocena kierunku koniunktury w lokalnej 

gospodarce

G G04
Struktura własnościowa 

przedsiębiorstw
Udział sektora prywatnego w REGON

Ocena zaangażowania sektora prywatnego 

w lokalną przedsiębiorczość

G G05
Powierzchnia objęta MPZP (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Udział powierzchni objętej miejscowymi 

planami zagospodarowania przedstrzennego 

w powierzchni ogółem

Określenie jakości zarządzania 

przestrzenią poprzez stosowanie 

przejrzystych reguł prowadzenia działań 

inwestycyjnych

G G07 Polityka podatkowa

Udział skutków obniżenia górnych stawek, 

udzielenia ulg i zwolnień oraz rozłożenia na 

raty w podatkach od nieruchomości 

(wyłącznie osoby prawne) oraz od środków 

transportowych w sumie wpłacanych 

wpływów z tego tytułu

Ocena stosowanych preferencji 

podatkowych związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą

G G08 Wpływy z podatków PIT i CIT
Dochody z podatków PIT i CIT w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca

Ocena wartości dochodów osiąganych 

przez mieszkańców oraz przedsiębiorstwa 

mające siedzibę na terenie gminy
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G G09 Poziom bezrobocia
Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności 

gminy

Określenie, jaka część społeczności 

lokalnej pozostaje bez źródeł dochodu

G G10 Bezrobocie długotrwałe
Udział osób długotrwale bezrobotnych w 

ogóle ludności gminy.
Zbadanie elastyczności rynku pracy
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