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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
 

 
 

 
Numer uchwały Data podjęcia W sprawie 

XXVI/371/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia intencji utworzenia przez Gminę Miejską Rumia spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. 

XXVI/372/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Ru-
mia na lata 2021-2024. 

XXVI/373/2021 28 stycznia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. 

XXVI/374/2021 28 stycznia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

XXVI/375/2021 28 stycznia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/340/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na 
rok 2021. 

XXVI/376/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 
2019 r. w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej. 

XXVI/377/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia. 

XXVI/378/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości położo-
nej w Rumi przy ul. Starowiejskiej. 

XXVI/379/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położo-
nej w Rumi, w rejonie ul. Derdowskiego. 

XXVI/380/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położo-
nej w Rumi przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. 

XXVI/381/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok”. 

XXVI/382/2021 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

XXVII/383/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Rumia na lata 
2021-2023. 

XXVII/384/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021-2025. 

XXVII/385/2021 25 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2021 r. w spra-
wie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok”. 

XXVII/386/2021 25 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. 
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Numer uchwały Data podjęcia W sprawie 

XXVII/387/2021 25 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

XXVII/388/2021 25 marca 2021 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płyn-
ność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu COVID-19. 

XXVII/389/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom wychowania 
przedszkolnego dla których Gmina Miejska Rumia jest organem rejestrującym oraz trybu prze-
prowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. 

XXVII/390/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych. 

XXVII/391/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomor-
skiego. 

XXVII/392/2021 25 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę nr XXV/349/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2021 
roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. 

XXVII/393/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cen-
trum” w Rumi – ETAP II. 

XXVII/394/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi uchwalonego uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 r., 
dla obszarów w rejonie ul. Lipowej, w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. Topolowej. 

XXVII/395/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Generała Władysława Andersa dla stref 17.M oraz 18.M,U. 

XXVII/396/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/259/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 kwietnia 2020 r. o 
przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w 
rejonie ul. Tysiąclecia. 

XXVII/397/2021z 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/351/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 
r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MW.U1. 

XXVII/398/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Rumi uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/657/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 
2018 r. dla stref 20.KDD oraz 5.MN,U1 

XXVII/399/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumi na 
lata 2017 – 2030. 

XXVII/400/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położo-
nej w Rumi przy ul. Kalinowej. 

XXVII/401/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położo-
nej w Rumi przy ul. Wiązowej. 

XXVII/402/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia. 

XXVII/403/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia. 

XXVII/404/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia. 

XXVII/405/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miejską Rumia spółki prawa handlo-
wego pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Rumi. 

XXVII/406/2021 25 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miejską Rumia wniosku o wsparcie ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 
nowoutworzonej spółce pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Rumi. 

XXVII/407/2021 25 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2021. 

XXVII/408/2021 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. 

XXVIII/409/2021 12 maja 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. 

XXVIII/410/2021 12 maja 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

XXVIII/411/2021 12 maja 2021 r. 
w sprawie odstąpienia od naliczania opłaty za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego 
odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanali-
zacji deszczowej za lata 2020 – 2021. 

XXVIII/412/2021 12 maja 2021 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w Rumi w rejonie ul. Oksywskiej i ul. Chylońskiej. 

XXVIII/413/2021 12 maja 2021 r. 
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego. 

XXIX/414/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Rumi. 

XXIX/415/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2020 rok. 
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XXIX/416/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2020 rok. 

XXIX/417/2021 24 czerwca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. 

XXIX/418/2021 24 czerwca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

XXIX/419/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2021 dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich 
Sp. z o.o. - z przeznaczeniem dla Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. Flo-
riana Ceynowy w Wejherowie. 

XXIX/420/2021 24 czerwca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę nr XXVII/391/2021 z dnia 25 marca 2021 r w sprawie udzielenia w 2021 
roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego. 

XXIX/421/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. 

XXIX/422/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Rumia. 

XXIX/423/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalo-
nego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018 r. dla obszaru położo-
nego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I 

XXIX/424/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalo-
nego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., dla jednostki 
4.MW,U,UC, w rejonie ul. Jęczmiennej. 

XXIX/425/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Sobieskiego. 

XXIX/426/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Generała Władysława Andersa dla stref 17.M, 18.M,U, oraz 19.M,U. 

XXIX/427/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXX/337/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 li-
stopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
dla obszaru położonego w Rumi, zwanego ,,Centrum". 

XXIX/428/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wpro-
wadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, 
obiektach lub na określonych obszarach miasta Rumi. 

XXIX/429/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarza Komunalnego w Rumi. 

XXIX/430/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia. 

XXIX/431/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia 

XXIX/432/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia. 

XXIX/433/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia. 

XXIX/434/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia. 

XXIX/435/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia. 

XXIX/436/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia. 

XXIX/437/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia 

XXIX/438/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia. 

XXIX/439/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia 

XXIX/440/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia. 

XXIX/441/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położo-
nej w Rumi w rejonie ul. Świętopełka. 

XXIX/442/2021 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi przeprowadzenia dodatkowej kon-
troli nieobjętej planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 

XXIX/443/2021 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi 

XXX/444/2021 22 lipca 2021 r. 
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 

XXX/445/2021 22 lipca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rumi 

XXXI/446/2021 26 sierpnia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. 
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XXXI/447/2021 26 sierpnia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

XXXI/448/2021 26 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r., dla 
stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej 

XXXI/449/2021 26 sierpnia 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/210/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 r. w 
sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Miejska Rumia 

XXXI/450/2021 26 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru Metropolital-
nego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot” 

XXXI/451/2021 26 sierpnia 2021 r. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi 

XXXII/452/2021 6 października 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok 

XXXII/453/2021 6 października 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi 

XXXII/454/2021 6 października 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 

XXXII/455/2021 6 października 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu 

XXXII/456/2021z 6 października 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszka-
niowa Rumia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi 

XXXII/457/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalo-
nego uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka 

XXXII/458/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi w rejonie ul. Tysiąclecia 

XXXII/459/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalo-
nego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref 
A8.MW,U1 iA9.MN,MW,U1. 

XXXII/460/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyj-
nym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowa-
dzonych przez Gminę Miejską Rumia 

XXXII/461/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Rumia (ul. M .J. Piłsudskiego) 

XXXII/462/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia (ul. Hetmana Czarnieckiego) 

XXXII/463/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia (ul. Hetmana Czarnieckiego) 

XXXII/464/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Rumia (ul. Łąkowa) 

XXXII/465/2021 6 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - „Spacerowa” - na terenie miasta Rumi 

XXXII/466/2021 6 października 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do Związku Miast Bałtyckich 

XXXII/467/2021 6 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 

XXXII/468/2021 6 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2021 r., zmie-
nioną uchwałą Nr XXVII/385/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 2021 r . w sprawie przy-
jęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok” 

XXXII/469/2021 6 października 2021 r. 
w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządo-
wymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r." 

XXXIII/470/2021 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 

XXXIII/471/2021 28 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości nie-
zabudowanej na rzecz Skarbu Państwa 

XXXIII/472/2021 28 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości położo-
nej w Rumi przy Placu Kaszubskim, z bonifikatą 

XXXIII/473/2021 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 

XXXIV/474/2021 25 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-

wie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok 

XXXIV/475/2021 25 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

XXXIV/476/2021 25 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr X/159/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
VIII/136/2019 r. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady 
Miejskiej Rumi 
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XXXIV/477/2021 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi 

XXXIV/478/2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nierucho-
mości położonej w Rumi, przy ul. Gdańskiej. 

XXXIV/479/2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce Społeczna Inicja-
tywa Mieszkaniowa Rumia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi 

XXXIV/480/2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Rumi w rejonie ul. Ślusarskiej. 

XXXIV/481/2021 25 listopada 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pienięż-
nych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Miejskiej Rumia i jej jednost-
kom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w któ-
rych ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organu lub osób uprawnionych do 
udzielania tych ulg. 

XXXIV/482/2021 25 listopada 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 
2022 – 2024. 

XXXIV/483/2021 25 listopada 2021 r. 
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. 

XXXV/484/2021 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

XXXV/485/2021 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2022 rok. 

XXXV/486/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

XXXV/487/2021 16 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w spra-
wie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. 

XXXV/488/2021 16 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/338/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

XXXV/489/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2021 nie wygasają z upływem 
roku budżetowego. 

XXXV/490/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na 
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. 

XXXV/491/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych 
w Rumi na rok 2022. 

XXXV/492/2021 16 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę nr XV/203/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 r., w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030. 

XXXV/493/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „ Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 
2022. 

XXXV/494/2021 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2022. 

XXXV/495/2021 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. 

XXXV/496/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2022 
rok. 

XXXV/497/2021 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. 

XXXV/498/2021 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. 

XXXV/499/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 
2022 rok. 

XXXV/500/2021 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. 

XXXV/501/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej 
Rumina 2022 rok. 

XXXV/502/2021 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. 

XXXV/503/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2022 
rok. 

XXXV/504/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2022 
rok. 
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ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA 

 
 

 
 

 
Numer zarzą-

dzenia 
Data podjęcia Tytuł 

876/1/2021 4 stycznia 2021 
w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza równowartości 130.000 złotych. 

878/3/2021 4 stycznia 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

878/3/2021/A 4 stycznia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn. „Opracowanie wielobranżo-
wej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Budowa zespołu komu-
nalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i nie-
zbędną infrastrukturą w Rumi przy ul. Reja, dz. nr 57/16, 57/3 i 24/16 obr.9””. 

879/4/2021 7 stycznia 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

879/4/2021A 11 stycznia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Usługa polegająca na pielęgnacji zieleni na terenie miasta Rumi w 2021 r., 
z podziałem na dwie części: Część 1/Strefa I: „Pielęgnacja zieleni miejskiej w parkach, na skwe-
rach, rondach, terenach zielonych i zieleńcach na terenie miasta Rumi oraz podlewanie, nawo-
żenie i opryski roślin”, Część 2/Strefa II: „Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na pla-
cach zabaw, osiedlach komunalnych, innych terenach miejskich, koszenie trawników i terenów 
miejskich oraz podlewanie, nawożenie i oprysk roślin”. 

879/4/2021/B 11 stycznia 2021 

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa pole-
gająca na pielęgnacji zieleni na terenie miasta Rumi w 2021 r., z podziałem na dwie części: 
Część 1/Strefa I: Pielęgnacja zieleni miejskiej w parkach, na skwerach, rondach, terenach zielo-
nych i zieleńcach na terenie miasta Rumi oraz podlewanie, nawożenie i opryski roślin”, Część 
2/Strefa II: „Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, osiedlach komu-
nalnych, innych terenach miejskich, koszenie trawników i terenów miejskich oraz podlewanie, 
nawożenie i oprysk roślin”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

880/5/2021 12 stycznia 2021 
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miej-
skiej Rumia w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

879/5/2021/A 8 stycznia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z 
systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w 
Gminie Szemud”. 
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881/6/2021 13 stycznia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Bu-
dowa nowej, publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca w Rumi”. 

881/6/2021 13 stycznia 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

882/7/2021 13 stycznia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Rumi”. 

883/8/2021 14 stycznia 2021 w sprawie: zatwierdzenia planu zamówień publicznych na rok 2021 

884/9/2021 14 stycznia 2021 
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok dla niepublicznych przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych, dla któ-
rych Gmina Miejska Rumia nie jest organem prowadzącym 

887/12/2021 19 stycznia 2021 
w sprawie wycofania z eksploatacji i przeznaczenia do recyklingu pojazdu przejętego na wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

889/14/2021 21 stycznia 2021 
w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miej-
skiej Rumia 

894/19/2021 26 stycznia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Układanie płyt drogowych typu YOMB na drogach gruntowych Miasta 
Rumi w roku 2021”. 

895/20/2021 26 stycznia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wg standardów Wa-
runków Kontraktowych FIDIC (żółta książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Katowickiej wraz z 
budową sieci gazowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w Rumi” w ramach projektu pn. Rozwój 
systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – 
Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

882/24/2021 25 stycznia 2021 
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia 

898/24/2021 28 stycznia 2021 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnych kwot dofinansowania w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia 

900/25/2021 28 stycznia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych i powiato-
wych na terenie miasta Rumi”. 

903/28/2021 1 lutego 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

908/33/2021 3 lutego 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Szacowanie nieruchomości w Gminie Miejskiej Rumia, z podziałem na 
dwie części: Część 1: „Wycena działek do ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej”, Część 2: 
„Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, działek, lokali mieszkalnych i użyt-
kowych, służebności z wyłączeniem szacowania nieruchomości przeznaczonych do obrotu w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 711)”. 

909/34/2021 4 lutego 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Modernizacja chodników na terenie miasta Rumi w roku 2021”. 

913/38/2021 4 lutego 2021 
w sprawie zmiany Zarządzenie nr 370/324/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 września 
2019 roku dotyczące powołania Międzywydziałowego Zespołu Roboczego do spraw przygoto-
wania i realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego 

914/39/2021 4 lutego 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie podziałów geode-
zyjnych oraz wskazań i wznowień punktów granicznych”. 

914/39/2021/A 4 lutego 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie badania stanów 
prawnych nieruchomości”. 

916/41/2021 8 lutego 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące 
własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie 
bezprzetargowej 

917/42/2021 8 lutego 2021 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicz-
nych Gminy Miejskiej Rumia w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób 

918/43/2021 8 lutego 2021 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej 

919/44/2021 11 lutego 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

920/45/2021 11 lutego 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

922/47/2021 12 lutego 2021 
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miejskiej Rumia w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

922/47/2021/A 11 lutego 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 
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923/48/2021 15 lutego 2021 w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2021 roku 

925/50/2021 15 lutego 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pielęgnacja wy-
branych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, osiedlach komunalnych, innych terenach 
miejskich, koszenie trawników i terenów miejskich oraz podlewanie, nawożenie i oprysk roślin w 
2021 r. – STREFA II”. 

927/52/2021 15 lutego 2021 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, w drodze umowy zamiany. 

928/53/2021 19 lutego 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

933/58/2021 25 lutego 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

938/63/2021/A 26 lutego 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa układu 
drogowego na Górze Markowca w Rumi – etap I”. 

940/65/2021 1 marca 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

941/66/2021 1 marca 2021 
w sprawie wycofania z eksploatacji i przeznaczenia do recyklingu pojazdu przejętego na wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

943/68/2021 4 marca 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

944/69/2021 10 marca 2021 
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miej-
skiej Rumia w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

945/70/2021 10 marca 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z 
systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w 
Gminie Szemud”. 

946/71/2021 11 marca 2021 w sprawie nabycia nieruchomości 

947/72/2021 11 marca 2021 w sprawie nabycia nieruchomości 

949/74/2021 15 marca 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Przygotowanie terenu dla projektu pn.: „ZIELONE PATIO” przy 
Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”. 

950/75/2021 16 marca 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowa-
nie terenu i nasadzenia dla projektu, pn.: „ZIELONE PATIO” przy Szkole Podstawowej nr 7 w 
Rumi”. 

951/76/2021 22 marca 2021 
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi w rejo-
nie ul. Borówkowej 

952/77/2021 22 marca 2021 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym, dla nierucho-
mości położonej w Rumi przy ul. Zielarskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. 

953/78/2021 22 marca 2021 w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności drogowej na rzecz Gminy Miejskiej Rumia. 

957/82/2021 26 marca 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

958/83/2021 29 marca 2021 

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla niepublicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz 
wskaźnika zwiększającego dla publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Miejska Rumia 
nie jest organem prowadzącym 

962/87/2021 31 marca 2021 
w sprawie odwołania osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta 
Rumi. 

963/88/2021 31 marca 2021 
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Mia-
sta Rumi 

964/89/2021 31 marca 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

967/92/2021 31 marca 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. 
„Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitorowa-
nia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w Gminie Szemud””. 

970/95/2021 1 kwietnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudo-
waną, położoną w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

971/96/2021 1 kwietnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.:„Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, 
osiedlach komunalnych, innych terenach miejskich, koszenie trawników i terenów miejskich oraz 
podlewanie, nawożenie i oprysk roślin w 2021 r. – STREFA II”. 

972/97/2021 2 kwietnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wod-
nych na terenie miasta Rumi w 2021 r.” 

973/98/2021 2 kwietnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa nowego 
budynku dydaktycznego w ramach istniejącego kompleksu Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi”. 
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975/100/2021 7 kwietnia 2021 w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2021 roku. 

976/101/2021 8 kwietnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do oddania w użyczenie. 

977/102/2021 8 kwietnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące 
własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie 
bezprzetargowej 

978/103/2021 8 kwietnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zagospodarowanie terenu i nasadzenia dla projektu, pn.: „ZIELONE 
PATIO” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”. 

979/104/2021 8 kwietnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Budowa układu drogowego na Górze Markowca w Rumi – etap I”. 

980/105/2021 8 kwietnia 2021 
w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego oraz ustanowienia regulaminu 
jej działania 

981/106/2021 13 kwietnia 2021 

w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dla 
jednostki B, dla stref B4.MW,U1, B5.MW,U1, B6.MW,U1, B05.KDW, w rejonie ulic Józefa Rzepki 
i Artura Grottgera. 

982/107/2021 13 kwietnia 2021 
w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi dla terenu położonego w rejonie ul. Oksywskiej i ul. Chylońskiej. 

983/108/2021 15 kwietnia 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

984/109/2021 19 kwietnia 2021 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicz-
nych Gminy Miejskiej Rumia w 2021 roku dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patolo-
giom społecznym. 

986/111/2021 23 kwietnia 2021 
w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
pn.: „Zagospodarowanie terenu i nasadzenia dla projektu, pn.: „ZIELONE PATIO” przy Szkole 
Podstawowej nr 7 w Rumi”. 

987/112/2021 23 kwietnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowa-
nie terenu i nasadzenia dla projektu, pn.: „ZIELONE PATIO” przy Szkole Podstawowej nr 7 w 
Rumi”. 

989/114/2021 23 kwietnia 2021 
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miejskiej Rumia w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

990/115/2021 23 kwietnia 2021 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Rumia Invest 
Park Spółka z o.o. w Rumi. 

991/116/2021 26 kwietnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w indywi-
dualnych budynkach jednorodzinnych, w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”. 

994/119/2021 7 maja 2021 
w sprawie odwołania Pani Beaty Kędzierskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 
10 w Rumi 

996/121/2021 10 maja 2021 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi Pani 
Beacie Awsiukiewicz 

997/122/2021 10 maja 2021 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Brze-
chwy w Rumi 

998/123/2021 10 maja 2021 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana 
Brzechwy w Rumi 

999/124/2021 10 maja 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące 
własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy lub najmu w 

formie bezprzetargowej 

1000/125/2021 11 maja 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zagospodarowanie terenu i nasadzenia dla projektu, pn.: „ZIELONE 
PATIO” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”. 

1001/126/2021 13 maja 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Budowa nowego budynku dydaktycznego w ramach istniejącego 
kompleksu Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi”. 

1002/127/2021 17 maja 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1003/128/2021 18 maja 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do oddania w użyczenie 

1005/130/2021 24 maja 2021 
w sprawie powołania biegłych do udziału w dialogu konkurencyjnym dla zamówienia pn.: „Wybór 
partnera prywatnego do realizacji zadania, pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta 
Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta”, w formule PPP”. 

1006/131/2021 24 maja 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Wybór partnera 
prywatnego do realizacji zadania, pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z 
budową nowego Urzędu Miasta”, w formule PPP”. 

1007/132/2021 24 maja 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Opracowanie 
kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Gdańskiej w Rumi”. 

1010/135/2021 28 maja 2021 
w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miej-
skiej Rumia w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
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1011/136/2021 28 maja 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska 
do gry w bule przy ul. Sędzickiego w Rumi”. 

1012/137/2021 31 maja 2021 
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi 

1013/138/2021 2 czerwca 2021 
w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018 r. dla obszaru 
położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I 

1013/138/2021/A 1 czerwca 2021 
w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
pn.: „Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. 
Gdańskiej w Rumi”. 

1014/139/2021 1 czerwca 2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Rumi 

1014/139/2021/A 2 czerwca 2021 
w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r. dla jednostki 
4.MW,U,UC, w rejonie ul. Jęczmiennej. 

1015/140/2021 1 czerwca 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektorowi Centrum Integracji Społecznej w Rumi 

1016/141/2021 7 czerwca 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1019/144/2021 9 czerwca 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące 
własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie 
bezprzetargowej 

1020/145/2021 9 czerwca 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bankowa ob-
sługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2021 r. 
do 31.12.2025 r.”. 

1022/147/2021 10 czerwca 2021 
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi przy ul. 
Błoń Janowskich 

1023/148/2021 10 czerwca 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1024/149/2021 10 czerwca 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

1025/150/2021 14 czerwca 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki pn. „Przesył sygnału wizyjnego z kamer miejskiego monitoringu wizyjnego do Cen-
trów Dozoru Wizyjnego w Rumi.” 

1026/151/2021 15 czerwca 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

1028/153/2021 21 czerwca 2021 
w sprawie wycofania z eksploatacji i przeznaczenia do recyklingu pojazdu przejętego na wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1028/153/2021/A 18 czerwca 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Rozbudowa 
bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz bu-
dowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule PPP”. 

1028/153/2021/B 18 czerwca 2021 
w sprawie powołania biegłych do udziału w dialogu konkurencyjnym dla zamówienia pn.: „Roz-
budowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych 
oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule PPP”. 

1029/154/2021 21 czerwca 2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi 

1030/155/2021 21 czerwca 2021 w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2021 roku 

1031/156/2021 22 czerwca 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1032/157/2021 22 czerwca 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1033/158/2021 22 czerwca 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1035/160/2021 22 czerwca 2021 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana 
Brzechwy w Rumi 

1036/161/2021 22 czerwca 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, 
położoną w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 

1037/162/2021 22 czerwca 2021 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie na terenie Gminy Miejskiej Rumia 

1039/164/2021 25 czerwca 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1040/165/2021 25 czerwca 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki pn.: „Przesył sygnału wizyjnego z kamer miejskiego monitoringu wizyjnego do 
Centrów Dozoru Wizyjnego w Rumi.” 

1042/167/2021 28 czerwca 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Opracowanie 
kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka ul. Górniczej w 
Rumi wraz z parkingiem przy cmentarzu”. 

1043/168/2021 30 czerwca 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 
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1043/168/2021/A 30 czerwca 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Budowa boiska do gry w bule przy ul. Sędzickiego w Rumi”. 

1044/169/2021/A 1 lipca 2021 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi 

1045/170/2021/A 1 lipca 2021 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi 

1047/172/2021 6 lipca 2021 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Rumi 

1048/173/2021 6 lipca 2021 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Rumi 

1049/174/2021 7 lipca 2021 
w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
pn.: „Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie 
od 01.11.2021 r. do 31.12.2025 r.”. 

1050/175/2021 7 lipca 2021 

w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

pn.: „Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy od-
cinka ul. Górniczej w Rumi wraz z parkingiem przy cmentarzu”. 

1052/177/2021 13 lipca 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Świadczenie usług transportowych przewozu niepełnosprawnych 
uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Rumia do/z szkół i placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2021/2022”. 

1053/178/2021 13 lipca 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa ulicy 
Harcerskiej i Skarpowej w Rumi”. 

1054/179/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi do wykonywa-
nia zadań wierzyciela 

1055/180/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rumi do wykonywa-
nia zadań wierzyciela 

1056/181/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi do wykonywa-
nia zadań wierzyciela 

1057/182/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rumi do wykonywa-
nia zadań wierzyciela 

1058/183/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rumi do wykonywa-
nia zadań wierzyciela 

1059/184/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi do 
wykonywania zadań wierzyciela 

1060/185/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi do wyko-
nywania zadań wierzyciela 

1061/186/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi „Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1 w Rumi 
do wykonywania zadań wierzyciela 

1062/187/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi „Bajki” przedszkola nr 2 w Rumi do wykonywa-
nia zadań wierzyciela 

1063/188/2021 14 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Przedszkola pod Topolą w Rumi do wykonywa-
nia zadań wierzyciela 

1064/189/2021 16 lipca 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bankowa ob-
sługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2021 r. 
do 31.12.2023 r.”. 

1064/189/2021/A 14 lipca 2021 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia 

1063/190/2021 16 lipca 2021 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie na terenie Gminy Miejskiej Rumia 

1066/191/2021 19 lipca 2021 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy 
w Rumi 

1067/192/2021 19 lipca 2021 
w sprawie powierzenia Pani Beacie Kędzierskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 
10 w Rumi 

1068/193/2021 19 lipca 2021 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi do wykony-
wania zadań wierzyciela 

1069/194/2021 20 lipca 2021 
w sprawie powołania biegłych do udziału w dialogu konkurencyjnym dla zamówienia pn.: „Wybór 
partnera prywatnego do realizacji zadania, pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta 
Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta”, w formule PPP”. 

1070/195/2021 20 lipca 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Modernizacja 
placów zabaw w Rumi z podziałem na trzy części: Część 1: Modernizacja placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi, Część 2: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawo-
wej nr 9 w Rumi, Część 3: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi”. 

1072/197/2021 26 lipca 2021 
w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Miasta za szczególne działania na rzecz bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w mieście 

1073/198/2021 26 lipca 2021 w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2021 roku 

1074/199/2021 26 lipca 2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi 
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1073/201/2021 29 lipca 2021 
zmieniające zarządzenie nr 1936/314/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10 sierpnia 2018 w 
sprawie powierzenia Pani Marzenie Korzeniewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 8 w Rumi 

1078/203/2021/A 3 sierpnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Opracowanie 
kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka ul. Górniczej w 
Rumi wraz z parkingiem przy cmentarzu”. 

1078/203/2021/B 5 sierpnia 2021 
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapew-
nienia im opieki w schronisku dla zwierząt w okresie od 01.09.2021r. do 31.12.2021r 

1079/204/2021 10 sierpnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudo-
waną, położoną w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego 

1080/205/2021 6 sierpnia 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok. 

1081/206/2021 9 sierpnia 2021 

w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Miejskiej Rumia, samorządowe zakłady budżetowe i samorządowe instytu-
cje kultury oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Rumi na 2022 
rok 

1079/207/2021 6 sierpnia 2021 
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi w rejo-
nie ul. Kolejowej 

1082/207/2021 10 sierpnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudo-
waną, położoną w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego 

1085/210/2021 12 sierpnia 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1087/212/2021 13 sierpnia 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1088/213/2021 13 sierpnia 2021 
zmieniające Zarządzenie Nr 1063/190/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 lipcw sprawie po-
wołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na tere-
nie Gminy Miejskiej Rumia 

1089/214/2021 16 sierpnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Modernizacja placów zabaw w Rumi z podziałem na trzy części: 
Część 1: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi, Część 2: Moderni-
zacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi, Część 3: Modernizacja placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi”. 

1091/216/2021 24 sierpnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami or-
ganizacyjnymi w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2023 r.”. 

1092/217/2021 24 sierpnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki pn.: „Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 
przebudowy odcinka ul. Górniczej w Rumi wraz z parkingiem przy cmentarzu”. 

1093/218/2021 26 sierpnia 2021 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Awsiukiewicz – p. o. Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Nr 10 w Rumi 

1094/219/2021 26 sierpnia 2021 
zmieniające Zarządzenie nr 1078/203/2021/B Burmistrza Miasta Rumi z dnia 5 sierpnia sprawie 
ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im 
opieki w schronisku dla zwierząt w okresie od 01.09.2021r. do 31.12.2021r 

1097/222/2021 30 sierpnia 2021 
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kie-
rowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych 

1098/223/2021 30 sierpnia 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1098/223/2021/A 30 sierpnia 2021 
w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
pn.:„Budowa ulicy Harcerskiej i Skarpowej w Rumi”. 

1101/226/2021 31 sierpnia 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1104/229/2021 2 września 2021 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Ru-
mia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi. 

1105/230/2021 2 września 2021 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Ru-
mia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi. 

1106/231/2021 2 września 2021 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Ru-
mia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi. 

1107/232/2021 6 września 2021 w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2021 roku. 

1108/233/2021  
w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. dla obszaru 
położonego w Rumi w rejonie ul. Łokietka 

1109/234/2021 6 września 2021 
w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi w rejonie ulicy Tysiąclecia 

1111/236/2021 6 września 2021 
w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref 
A8.MW,U1 i A9.MN.MW.U1 

1115/240/2021 7 września 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

1115/240/2021/A 7 września 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa ulicy 
Harcerskiej i Skarpowej w Rumi”. 
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1116/241/2021 8 września 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1117/242/2021 9 września 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące 
własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie 
bezprzetargowej 

1118/243/2021 10 września 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok. 

1119/244/2021 14 września 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

1120/245/2021 14 września 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowa-
nie terenu przy ul. Dębogórskiej w Rumi” 

1122/247/2021 14 września 2021 w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2021 roku. 

1123/248/2021 16 września 2021 
w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Miejskiej Rumia w 2021 rw zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowadze-
niu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi. 

1124/249/2021 17 września 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzyma-
nie dróg na terenie miasta Rumi.” 

1126/251/2021 21 września 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

1127/252/2021 23 września 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

1128/253/2021/A 24 września 2021 w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności drogowej na rzecz Gminy Miejskiej Rumia. 

1129/254/2021 27 września 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1131/256/2021 29 września 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

1132/257/2021 29 września 2021 
zmieniające Zarządzenie nr 2008/385/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 19 października 2018 
w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. 

1134/259/2021 1 października 2021 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi 

1134/259/2021/A 1 października 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, 
położoną w Rumi przy ul. Miłosza, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

1135/260/2021 4 października 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

1135/260/2021/A 4 października 2021 
w sprawie powołania biegłych do udziału w dialogu konkurencyjnym dla zamówienia pn.: „Roz-
budowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych 
oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule PPP”. 

1136/261/2021 4 października 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki pn. „Powierzenie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PUK w Rumi spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia”. 

1137/262/2021 5 października 2021 
w sprawie wycofania z eksploatacji i przeznaczenia do recyklingu pojazdu przejętego na wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1138/263/2021 5 października 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym, pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dębogórskiej w Rumi”. 

1139/264/2021 7 października 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębogórskiej w Rumi”. 

1140/265/2021 7 października 2021 w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności drogowej na rzecz Gminy Miejskiej Rumia. 

1140/265/2021/A 7 października 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Wybór partnera 
prywatnego do realizacji zadania, pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z 
budową nowego Urzędu Miasta”, w formule PPP”. 

1140/265/2021/B 8 października 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.:„Budowa ulicy Harcerskiej i Skarpowej w Rumi”. 

1141/266/2021 7 października 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1141/266/2021/A 7 października 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Rozbudowa 
bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz bu-
dowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule PPP”. 

1141/266/2021/B 8 października 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 8.000.000 
PLN na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek”. 

1144/269/2021 12 października 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa układu 
dróg przy przedszkolu Iskierka w Rumi”. 

1145/270/2021/B 13 października 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie pro-
jektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego i technicznego dwóch pomieszczeń w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi”. 
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1146/271/2021/B 15 października 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Rumi”. 

1147/272/2021 15 października 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudo-
waną, położoną w Rumi przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

1148/273/2021 18 października 2021 
w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Miejskiej Rumia 

1149/274/2021 18 października 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudo-
waną, położoną w Rumi przy ul. Wiązowej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

1150/275/2021 18 października 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudo-
waną, położoną w Rumi przy ul. Wałowej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 

1152/277/2021 22 października 2021 
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla niepublicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych 

1154/279/2021 22 października 2021 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym, dla nierucho-
mości położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej 

1157/282/2021/A 26 października 2021 
w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
pn.: „Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego i technicznego dwóch 
pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi”. 

1158/283/2021 27 października 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

1159/284/2021 27 października 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

1160/285/2021 27 października 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym, pn.: „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi w formule zaprojek-
tuj i wybuduj”. 

1161/286/2021 27 października 2021 
w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dębogórskiej w Rumi”. 

1163/288/2021/A 29 października 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość w części za-
budowaną, położoną w Rumi przy ul. Ślusarskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 

1164/289/2021 29 października 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektorowi Centrum Integracji Społecznej w Rumi. 

1165/290/2021 29 października 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudo-
waną, położoną w Rumi, w rejonie ul. Kosynierów, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 

1162/287/2021/A 2 listopada 2021 
w sprawie powołania biegłych do udziału w dialogu konkurencyjnym dla zamówienia pn.: „Wybór 
partnera prywatnego do realizacji zadania, pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta 
Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta”, w formule PPP”. 

1165/290/2021/A 5 listopada 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 
8.000.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowią-
zań z tytułu kredytów i pożyczek”. 

1166/291/2021/A 5 listopada 2021 
w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
pn.:„Budowa układu dróg przy przedszkolu Iskierka w Rumi”. 

1166/291/2021 8 listopada 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące 
własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy lub najmu w 
formie bezprzetargowej 

1170/295/2021 10 listopada 2021 
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji 
określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

1171/296/2021 10 listopada 2021 
w sprawie przedstawienia projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Rumi. 

1172/297/2021 10 listopada 2021 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Rumi na 2022 rok. 

Nr 
1173/298/2021 

12 listopada 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok. 

1175/300/2021/A 15 listopada 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym, pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Batorego w Rumi przy In-
tegracyjnej Szkole Podstawowej Nr 7”. 

1175/300/2021/A 15 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Przed-
szkola pod Topolą w Rumi z podziałem na siedem części: Część 1: Różne artykuły spożywcze, 
produkty mączne,* Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* Część 3: Warzywa i owoce świeże i 
kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* 
Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże oraz pozostałe produkty rybne,* Część 7: 
Mleko i produkty mleczarskie, jaja.*” 

1176/301/2021 16 listopada 2021 

w sprawie: ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miej-
skiej Rumia w latach 2022-2023 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrod-
niczego polegający na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki w schronisku 
dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31.12.2023r. 
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1177/302/2021 17 listopada 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

1178/303/2021 17 listopada 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1179/304/2021 17 listopada 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1180/305/2021/A 17 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Różne artykuły spożywcze, 
produkty mleczarskie, produkty mączne, jaja,* Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* Część 3: 
Warzywa i owoce świeże i kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Mro-
żonki warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże oraz pozo-
stałe produkty rybne.*” 

1181/306/2021 18 listopada 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

1182/307/2021 18 listopada 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości, położone w 
Rumi, w rejonie ul. Kolejowej, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
zbycia w drodze bezprzetargowej jako wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) do spółki. 

1182/307/2021/A 18 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Różne artykuły spo-
żywcze, produkty mleczarskie, produkty mączne,* Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* 
Część 3: Warzywa i owoce świeże i kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* 
Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże 
oraz pozostałe produkty rybne.*” 

1183/308/2021 18 listopada 2021 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudo-
waną, położoną w Rumi, w rejonie ul. Reja, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej jako wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) do 
spółki. 

1184/309/202 18 listopada 2021 
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi 

1184/309/2021/A 18 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Różne 
artykuły spożywcze, produkty mleczarskie, produkty mączne,* Część 2: Pieczywo i wyroby pie-
karskie,* Część 3: Warzywa i owoce świeże i kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mię-
sne,* Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne 
świeże oraz pozostałe produkty rybne.*” 

1185/310/2021 22 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie czę-
ści: Część 1: Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego, Część 2: Dostawa sprzętu i wypo-
sażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku”. 

1186/311/2021 22 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi w sprzęt i 
pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: 
Część 1: Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego, Część 2: Dostawa sprzętu i wyposaże-
nia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku”. 

1187/312/2021 22 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na 
dwie części: Część 1: Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego, Część 2: Dostawa sprzętu 
i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku”. 

1187/312/2021/A 23 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Wyroby mleczarskie, nabiał, 
jaja,* Część 2: Warzywa i owoce świeże, kiszone i mrożone,* Część 3: Pieczywo i wyroby pie-
karskie,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Różne artykuły spożywcze,* 
Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże oraz pozostałe produkty rybne.*” 

1188/313/2021 25 listopada 2021 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi 

1189/314/2021 25 listopada 2021 
w sprawie wycofania z eksploatacji i przeznaczenia do recyklingu pojazdu przejętego na wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1191/316/2021 25 listopada 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Rumi z podziałem na siedem części: Część 1: Różne artykuły spożywcze,* 
Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* Część 3: Warzywa i owoce świeże i kiszone, jaja,* 
Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* Część 6: 
Ryby świeże, filety rybne świeże oraz pozostałe produkty rybne,* Część 7: Mleko i produkty mle-

czarskie.*” 

1193/318/2021 26 listopada 2021 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej w Gdyni Spółka z o. o. 

1209/334/2021 1 grudnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Wybór partnera 
prywatnego do realizacji zadania, pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z 
budową nowego Urzędu Miasta”, w formule PPP”. 
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1210/335/2021 1 grudnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Rozbudowa 
bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz bu-
dowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule PPP”. 

1212/337/2021 1 grudnia 2021 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień 
awansu zawodowego nauczyciel mianowany – zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę Miejską Rumia 

1213/338/2021 1 grudnia 2021 
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miej-
skiej Rumia w 2022 rw zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowadzeniu 
punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi 

1215/340/2021 2 grudnia 2021 w sprawie powołania Rumskiej Rady Seniorów 

1216/341/2021 2 grudnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący 
własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 

1216/341/2021/A 2 grudnia 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły 
Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi z podziałem na sześć części: Część 
1: Różne artykuły spożywcze, produkty mleczarskie, produkty mączne, jaja,* Część 2: Pieczywo 
i wyroby piekarskie,* Część 3: Warzywa i owoce świeże, kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i pro-
dukty mięsne,* Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety 
rybne świeże oraz pozostałe produkty rybne.*” 

1217/342/2021 2 grudnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący 
własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 

1218/343/2021 3 grudnia 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1224/349/2021 6 grudnia 2021 
w sprawie powołania biegłych do udziału w dialogu konkurencyjnym dla zamówienia pn.: „Roz-
budowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych 
oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule PPP”. 

1225/350/2021 8 grudnia 2021 
w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Miejskiej Rumia w latach 2022-2023 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dzie-
dzictwa przyrodniczego 

1226/351/2021 8 grudnia 2021 

w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 1221/396/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 6 
grudniw sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania 
publicznego Gminy Miejskiej Rumia w latach 2022-2023 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

1227/352/2021 8 grudnia 2021 

w sprawie: ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miej-
skiej Rumia w roku 2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego polegający na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki w schroni-
sku dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31.12.2022r. 

1227/352/2021/A 8 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: Część 1: 
Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego, Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia do na-
grywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku”. 

1228/353/2021 9 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Miasta Rumi. 

1229/354/2021 9 grudnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące 
własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy lub najmu w 
formie bezprzetargowej 

1230/355/2021 9 grudnia 2021 
w sprawie wycofania z eksploatacji i przeznaczenia do recyklingu pojazdu przejętego na wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia 

1231/356/2021 8 grudnia 2021 

w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
pn.: „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach 
programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: Część 1: Dostawa sprzętu i wy-
posażenia edukacyjnego, Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowa-
nia i obróbki obrazu i dźwięku”. 

1232/357/2021 9 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: Część 1: 
Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego, Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia do na-
grywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku”. 

1232/357/2021/A 10 grudnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym, pn.: „Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej 
Rumia w 2022 roku”. 

1233/358/2021 13 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola pod To-
polą w Rumi z podziałem na siedem części: Część 1: Różne artykuły spożywcze, produkty 
mączne,* Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* Część 3: Warzywa i owoce świeże i kiszone,* 
Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* Część 6: 
Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże oraz pozostałe produkty rybne,* Część 7: Mleko i 
produkty mleczarskie, jaja.*” 

1234/359/2021 13 grudnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Różne artykuły spożywcze, pro-
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dukty mleczarskie, produkty mączne,* Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* Część 3: Wa-
rzywa i owoce świeże i kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Mrożonki 
warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże oraz pozostałe pro-
dukty rybne.*” 

1235/360/2021 13 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi w sprzęt i 
pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: 
Część 1: Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego, Część 2: Dostawa sprzętu i wyposaże-
nia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku”. 

1236/361/2021 14 grudnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji, pn.: „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi w formule za-
projektuj i wybuduj”. 

1236/361/2021/A 14 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Różne artykuły spożywcze, produkty mle-
czarskie, produkty mączne, jaja,* Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* Część 3: Warzywa i 
owoce świeże i kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Mrożonki wa-
rzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże oraz pozostałe pro-
dukty rybne.*” 

1237/362/2021 14 grudnia 2021 w sprawie zmiany Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Miasta Rumi. 

1237/362/2021/A 15 grudnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki pn. „Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytko-
wego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO”. 

1238/363/2021 14 grudnia 2021 w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia skargi pracownika o mobbing. 

1239/364/2021 16 grudnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa węzłów 
integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (RUMIA)”. 

1244/369/2021 17 grudnia 2021 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Spółka z o.o. z siedzibą w Rumi 

1246/371/2021 17 grudnia 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1247/372/2021 17 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Wyroby mleczarskie, nabiał, jaja,* Część 2: 
Warzywa i owoce świeże, kiszone i mrożone,* Część 3: Pieczywo i wyroby piekarskie,* Część 4: 
Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Różne artykuły spożywcze,* Część 6: Ryby świeże i 
wędzone, filety rybne świeże oraz pozostałe produkty rybne.*” 

1248/373/2021 17 grudnia 2021 w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2022 

1249/374/2021 20 grudnia 2021 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Różne artykuły spożywcze, 
produkty mleczarskie, produkty mączne, jaja,* Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* Część 3: 
Warzywa i owoce świeże, kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Mro-
żonki warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże oraz pozo-
stałe produkty rybne.*” 

1250/375/2021 20 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Rumi z podziałem na siedem części: Część 1: Różne artykuły spożywcze,* Część 2: Pie-
czywo i wyroby piekarskie,* Część 3: Warzywa i owoce świeże i kiszone, jaja,* Część 4: Mięso, 

wędliny i produkty mięsne,* Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże, 
filety rybne świeże oraz pozostałe produkty rybne,* Część 7: Mleko i produkty mleczarskie.*” 

1250/375/2021/A 20 grudnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki pn. „Przesył sygnału wizyjnego z kamer miejskiego monitoringu wizyjnego do Cen-
trów Dozoru Wizyjnego w Rumi.” 

1250/375/2021/B 20 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Różne artykuły spo-
żywcze, produkty mleczarskie, produkty mączne,* Część 2: Pieczywo i wyroby piekarskie,* 
Część 3: Warzywa i owoce świeże i kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mięsne,* 
Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne świeże 
oraz pozostałe produkty rybne.*” 

1251/376/2021 21 grudnia 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok. 

1252/377/2021 22 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi w sprzęt i 
pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: 
Część 1: Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego, Część 2: Dostawa sprzętu i wyposaże-
nia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku”. 

1253/378/2021 24 grudnia 2021 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicz-
nego Gminy Miejskiej Rumia w roku 2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu 
im opieki w schronisku dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 
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Numer zarzą-
dzenia 

Data podjęcia Tytuł 

1254/379/2021 24 grudnia 2021 

zmieniające Zarządzenie nr 1227/352/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 grudnia w sprawie 
ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia 
w roku 2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego po-
legającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki w schronisku dla 
zwierząt w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 

1255/380/2021 24 grudnia 2021 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzyma-
nie dróg na terenie miasta Rumi.” 

1259/384/2021 27 grudnia 2021 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania oferty na realizację zadania pu-
blicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej polegającego na or-
ganizacji i prowadzeniu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi. 

1260/385/2021 28 grudnia 2021 
zmieniające Zarządzenie Nr 840/340/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 11 grudnia 2020 w 
sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Rumia. 

1260/385/2021/A 28 grudnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miej-
skiej Rumia w 2022 roku”. 

1261/386/2021 28 grudnia 2021 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej 
nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi z podziałem na sześć części: Część 1: Różne arty-
kuły spożywcze, produkty mleczarskie, produkty mączne, jaja,* Część 2: Pieczywo i wyroby pie-
karskie,* Część 3: Warzywa i owoce świeże, kiszone,* Część 4: Mięso, wędliny i produkty mię-
sne,* Część 5: Mrożonki warzywne i owocowe,* Część 6: Ryby świeże i wędzone, filety rybne 
świeże oraz pozostałe produkty rybne.*” 

1262/387/2021 29 grudnia 2021 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2021 rok 

1264/389/2021 30 grudnia 2021 
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Miejskiej Rumia w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowa-
dzeniu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi. 

1264/389/2021/A 30 grudnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki pn.: „Przesył sygnału wizyjnego z kamer miejskiego monitoringu wizyjnego do 
Centrów Dozoru Wizyjnego w Rumi.” 

1264/389/2021/B 30 grudnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki pn.: „Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użyt-
kowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO”. 

1265/390/2021 31 grudnia 2021 

w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy 
Miejskiej Rumia w 2022 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i zapewnieniu im opieki w 
schronisku dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31.12.2022r. 

1267/392/2021 31 grudnia 2021 w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2022 roku. 

1221/396/2021 6 grudnia 2021 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicz-
nego Gminy Miejskiej Rumia w latach 2022 - 2023 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i za-
pewnieniu im opieki w schronisku dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 
2023r. 

1222/396/2021 6 grudnia 2021 
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia. 

1221/397/2021 6 grudnia 2021 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podsta-
wowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Batorego w Rumi przy 
Integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 7”. 

1222/397/2021 6 grudnia 2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI MIEJSKIE 
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE 
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RUMSKA KARTA SENIORA 
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RUMSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 
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Paragraf Opis Wartość 

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 69 274 715,00 zł 

206 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw-
czego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

59 437 618,67 zł 

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 583 213,00 zł 

031 Wpływy z podatku od nieruchomości 25 371 097,44 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 

21 949 339,43 zł 

049 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb-
nych ustaw 

16 674 667,33 zł 

275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 12 338 151,00 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, realizowa-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego 

9 680 497,12 zł 

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 201 744,76 zł 

078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 8 515 985,12 zł 

050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 7 188 583,07 zł 

609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 489 013,00 zł 

203 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych) 

5 207 705,02 zł 

002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 142 951,91 zł 

205 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizo-
wanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

2 023 339,37 zł 

075 
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 

1 877 611,81 zł 

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 459 880,67 zł 
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097 Wpływy z różnych dochodów 1 178 565,13 zł 

662 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu-
mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

1 145 000,00 zł 

034 Wpływy z podatku od środków transportowych 959 089,69 zł 

036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 603 289,59 zł 

069 Wpływy z różnych opłat 587 752,41 zł 

055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 447 927,30 zł 

232 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego 

424 983,93 zł 

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 391 887,77 zł 

095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 257 064,80 zł 

635 
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

233 255,00 zł 

035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 226 988,40 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 

211 292,42 zł 

083 Wpływy z usług 196 621,27 zł 

236 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami 

189 937,76 zł 

076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 188 116,52 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 

183 445,46 zł 

096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 176 647,50 zł 

041 Wpływy z opłaty skarbowej 162 889,34 zł 

027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150 667,82 zł 

066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 148 626,14 zł 

295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 132 041,57 zł 

047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 126 760,03 zł 

092 Wpływy z pozostałych odsetek 121 646,02 zł 

057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 108 786,65 zł 

628 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych 

103 856,00 zł 

268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 100 918,90 zł 

668 
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

99 630,00 zł 

218 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związa-
nych z przeciwdziałaniem COVID-19 

90 256,28 zł 

629 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gmin-
nych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

75 115,17 zł 

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 67 632,32 zł 

032 Wpływy z podatku rolnego 55 530,69 zł 

033 Wpływy z podatku leśnego 52 137,00 zł 

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 34 451,33 zł 
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270 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

26 784,06 zł 

271 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorial-
nego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

20 499,20 zł 

063 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego i prokuratorskiego 

18 950,00 zł 

246 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

12 700,00 zł 

090 
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta-
nych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

12 563,49 zł 

202 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie po-
rozumień z organami administracji rządowej 

9 580,00 zł 

269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 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 

6 728,21 zł 

240 
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowej 

706,55 zł 

298 Wpływy do wyjaśnienia 441,95 zł 

088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 223,55 zł 
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INWESTYCJE 
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INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA 
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EDUKACJA 
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SYSTEM OŚWIATOWY MIASTA 
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Wyszczególnienie 
Liczba od-

działów 
Liczba uczniów/ 

dzieci 

Średnia 
uczniów/dzieci w 

oddziale 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "JUNIOR" 6 125 20,83 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ”WIOSKA SMERFÓW” 2 37 18,5 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „REZYDENCJA MALUCHA” 3 74 24,67 

„SKRZAT” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 2 26 13 

PRZEDSZKOLE PRYWATNE „ŻAGIELEK” 1 14 14 

„ISKIERKA” PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 8 185 23,13 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MALUSZKOWO" 5 98 19,6 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „JANOWIACZEK” S.C. 10 258 25,8 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ RODZINY 4 97 24,25 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE "PUCHATEK" 6 136 22,67 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" 3 42 14 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE MĄDRY MALUCH 5 87 17,4 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z GRUPĄ INTEGRACYJNĄ "KRAINA BAJEK" 3 27 9 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "DOBRE PRZEDSZKOLE" 2 33 16,5 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PLANETA UŚMIECHU" 1 28 28 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PTYSIOWE PRZEDSZKOLE S.C. 1 52 52 

NIEPUBLICZNE CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI "PTASIE RA-
DIO" 

1 23 23 

INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TUPTUSIE" 1 17 17 

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY 3 14 4,67 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA MISTRZÓW ZABAWY 4 34 8,5 

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "ELFIK" 1 14 14 

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY SUPERKIDS 5 25 5 

NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNY LOGOPEDYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY 
"LEŚNY ZAKĄTEK" 

1 16 16 

RAZEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 78 1462 18,74 
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Wyszczególnienie 
Liczba od-

działów 
Liczba uczniów/ 

dzieci 

Średnia 
uczniów/dzieci w 

oddziale 

PODSTAWOWA EKOLOGICZNA SZKOŁA SPOŁECZNA 19 265 13,95 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ RO-
DZINY 

9 217 24,11 

SZKOŁA PODSTAWOWA KREATYWNI 5 83 16,6 

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW DOMINIKA SAVIO 7 151 21,57 

RAZEM SP 40 716 17,9 

RAZEM 118 2178 18,46 
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Wyszczególnienie Nazwa realizowanych innowacji 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

"Logopedyczna karta wywiadu rodzinnego"  

"Sztuka jest wokół mnie"  

"W poznaniu siebie – słowami wielkich autorów"  

"Przedszkolak w świecie kodowania"  

Szkoła Podstawowa Nr 4 

Programowanie w klasach I-III i przedszkolu  

Program zajęć kształtujących umiejętność uczenia się;  

Szkoła Podstawowa Nr 6 

"Cheerleaderką być" dla uczennic klas IV  

"Matematyka nie jest trudna i nudna" dla uczniów klas VI;  

Lubię ortografię dla uczniów klas II i III  

"Fitness - aktywność dla każdego" dla uczennic klas VIII;  

"Caffe London"  

"Boccia - azymut na sukces"  

"Bezpieczny przedszkolak"  

"Kodowanie i programowanie super sprawa, to nauka i zabawa"  

Szkoła Podstawowa Nr 7 

"Świat poznawany zmysłami"  

"Radość szycia"  

"Pięknie czytam uważnie słucham"  
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Wyszczególnienie Nazwa realizowanych innowacji 

 

"Potyczki ortograficzne"  

"Mali Ekolodzy"  

"Rodzinne warsztaty artystyczne"  

"Oczarowani muzyką i tańcem"  

"Teatr w życiu małego dziecka"  

Szkoła Podstawowa Nr 8 "Soroban – japońskie liczydło"  

Szkoła Podstawowa Nr 9 

Innowacyjny program matematyki realizowany w klasach matematycznych  

Innowacyjny program klas sportowych o profilu piłka nożna/ piłka siatkowa  

Edukacja muzyczna dla klas VIII  

Propagowanie nauki języka niemieckiego w klasach młodszych  

"Zakoduj swoją przyszłość” – kształcenie pozytywnych wartości, wprowadzanie w świat programowania  

"Spacer z kulturą”- wirtualny spacer do teatru, muzeum, opery  

Szkoła Podstawowa Nr 10 

"Kurierek z rumskiej 10-tki"  

"Kultura, historia i literatura krajów anglojęzycznych z naciskiem na literaturę brytyjską i amerykańską"  

"Nauka języka angielskiego rozszerzona o elementy przyrody (biologia, fizyka, geografia, chemia), pierwszej pomocy i 
ratownictwa wodnego" 

 

"Moje zmysły” – integracja sensoryczna  

"Kto pyta nie błądzi – poznajemy przysłowia"  

"English-sucessful Communications"  

II Liceum Ogólnokształcące 

"Zajęcia sportowo-obronne" w kl. I – III  

"Samorząd terytorialny w Polsce” w kl. I – III  

"Kreatives Deutschlernen” z języka niemieckiego dla uczniów klasy III  

"1,2,3, mówisz ty"  

"Lernen macht Spaß"  

"Sztuka interpretacji"  

"Zumba – ruch poprzez taniec"  

"Słoneczna Jedynka" przed-
szkole nr 1 

"Zakodowane przedszkolaki" 

 

 

"Bajka" przedszkole nr 2 

"Przedszkolak w świecie muzyki"  

"Mały Patriota"  

"Multimedia w przedszkolu"  

Przedszkole pod Topolą Innowacja pedagogiczna autorstwa Anity Konefał "Mały Miś w świecie emocji"  



Raport o stanie Miasta Rumi w 2021 roku 

Strona | 89

 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK PROWADZONYCH PRZEZ INNY ORGAN NIŻ JST 
 

 
 

 

 
  

Wyszczególnienie Wartość dotacji 

Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna 1 927 563,71 zł 

Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Rumi 924 072,28 zł 

Szkoła Podstawowa KREATYWNI 593 904,32 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek 2 411 189,41 zł 

"Iskierka" Przedszkole Niepubliczne w Rumi 1 689 430,47 zł 

Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" s.c. 2 219 307,09 zł 

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi 883 845,68 zł 

Przedszkole Niepubliczne "Junior" 1 076 984,99 zł 

Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" 435 101,94 zł 

Przedszkole Prywatne "Żagielek" 114 878,40 zł 

Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerfów" 277 862,13 zł 

Niepubliczne Przedszkole Językowe Mądry Maluch 790 517,22 zł 

Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo" 886 262,02 zł 

Niepubliczne Przedszkole "Dobre Przedszkole" w Rumi 305 145,75 zł 

Przedszkole Niepubliczne "Planeta Uśmiechu" 241 244,64 zł 

Przedszkole Niepubliczne "Ptysiowe Przedszkole" 392 022,54 zł 

Przedszkole Niepubliczne "Rezydencja Malucha" 630 395,22 zł 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Puchatek" 1 370 038,78 zł 
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Wyszczególnienie Wartość dotacji 

Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek" 886 546,61 zł 

"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne w Rumi 220 422,93 zł 

Niepubliczny Chrześcijańskie Przedszkole Montessori "Ptasie Radio" 147 187,95 zł 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 770 528,31 zł 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ELFIK" 730 611,18 zł 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Mistrzów Zabawy" 195 677,23 zł 

Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" 592 656,76 zł 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Superkids 1 419 547,74 zł 

Niepubliczny Integracyjny Logopedyczny Punkt Przedszkolny "Leśny Zakątek" 244 533,32 zł 

RAZEM 22 377 478,62 zł 

 
 

WYNIKI EGZAMINÓW 
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SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE 
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GOSPODARKA 
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Miasto dla mieszkańców 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
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CZYTELNICTWO MIEJSKIE 
 



Raport o stanie Miasta Rumi w 2021 roku  

Strona | 120



Raport o stanie Miasta Rumi w 2021 roku 

Strona | 121



Raport o stanie Miasta Rumi w 2021 roku  

Strona | 122



Raport o stanie Miasta Rumi w 2021 roku 

Strona | 123



Raport o stanie Miasta Rumi w 2021 roku  

Strona | 124

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
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Nazwa projektu Kwota projektu Ilość głosów Realizacja 

Skansen fortyfikacji na Górze Markowca - Etap II 300 000 zł 736 TAK 

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podsta-
wowej Nr 4, ul. Świętojańska 

300 000 zł 718 TAK 

Park 4 bike przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Kościelna 300 000 zł 631 TAK 

Oaza zdrowia - tężnia solankowa przy ulicy Różanej - re-
aktywacja pomysłu 

300 000 zł 534 TAK 

"Plac Królewski" - obiekt sportowo-rekreacyjny z ogólnodo-
stępnym boiskiem wielofunkcyjnym oraz torem rolkowo-hulaj-
nogowym przy ul. Władysława Jagiełły i Królowej Bony (Rumia 
Janowo) - ETAP I 

300 000 zł 532 NIE 

Plac zabaw "Akademia Odkrywców" przy Szkole Podstawowej 
Nr 7, ul. Batorego 

200 000 zł 473 NIE 

Odbudowa Parku przy ul. Chełmińskiej - Etap I 300 000 zł 445 NIE 

Budowa Rodzinnego Toru Przeszkód - obiekt Orlik przy 
Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Stoczniowców 

300 000 zł 413 NIE 

PSI ZAKĄTEK na Błoniach Janowskich 120 000 zł 379 NIE 

II ETAP - Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. 
Kostki Napierskiego i Kilińskiego - Wybudowanie placu zabaw 
wraz z ogrodzeniem 

270 000 zł 362 NIE 

Budowa bezpiecznego przejścia pieszego - kładka przy Galerii 
Rumia 

300 000 zł 325 NIE 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne. 
Etap I - budowa placu zabaw przy ul. Polnej 

300 000 zł 297 NIE 

Inteligentne wiaty przystankowe 300 000 zł 286 NIE 

BEZPIECZNA RUMIA - nowe oświetlenie przejść dla pieszych 
oraz nowe kamery monitoringu miejskiego 

300 000 zł 264 NIE 

Budowa skateparku przy ul. Sędzickiego 300 000 zł 259 NIE 

Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk do siatkówki pla-
żowej przy MOSiR-ze, od strony ul. Starowiejskiej 

300 000 zł 206 NIE 

Bike Park Rumia przy ul. Sędzickiego 300 000 zł 188 NIE 

Biblioteka Całodobowa - wrzutnia książek w Stacji Kultura 23 000 zł 156 NIE 

Rumia Parkour Park na Błoniach Janowskich 150 000 zł 143 NIE 

Utwardzenie nawierzchni części ulicy Torfowej 300 000 zł 111 NIE 

STREET WORKOUT do wykonywania ćwiczeń kalistenicz-
nych na Błoniach Janowskich 

50 000 zł 108 NIE 

Oświetlenie uliczne 3 lampy na ul. Hutniczej w Rumi 50 000 zł 35 NIE 
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KOMUNIKACJA Z URZĘDEM 
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GRUPA PORÓWNAWCZA 

 
Nazwa Województwo Liczba ludności 

Oleśnica dolnośląskie 36 997 

Lubartów lubelskie 21 552 

Świdnik lubelskie 38 660 

Konstantynów Łódzki łódzkie 18 377 

Pabianice łódzkie 63 590 

Zgierz łódzkie 55 571 

Brzeziny łódzkie 12 414 

Milanówek mazowieckie 16 442 

Podkowa Leśna mazowieckie 3 782 

Legionowo mazowieckie 53 604 

Mińsk Mazowiecki mazowieckie 41 129 

Sulejówek mazowieckie 20 015 

Nowy Dwór Mazowiecki mazowieckie 28 806 

Józefów mazowieckie 20 894 

Otwock mazowieckie 44 391 

Piastów mazowieckie 22 522 

Pruszków mazowieckie 57 802 

Kobyłka mazowieckie 25 685 

Marki mazowieckie 37 732 

Ząbki mazowieckie 39 616 

Zielonka mazowieckie 17 562 

Żyrardów mazowieckie 39 322 

Łańcut podkarpackie 17 613 
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Pruszcz Gdański pomorskie 32 068 

Puck pomorskie 11 151 

Reda pomorskie 27 330 

Rumia pomorskie 46 094 

Wejherowo pomorskie 49 088 

Będzin śląskie 55 676 

Czeladź śląskie 30 843 

Wojkowice śląskie 8 867 

Sławków śląskie 6 920 

Knurów śląskie 37 783 

Pyskowice śląskie 18 408 

Łaziska Górne śląskie 22 133 

Mikołów śląskie 41 370 

Orzesze śląskie 21 517 

Radzionków śląskie 16 795 

Tarnowskie Góry śląskie 61 894 

Bieruń śląskie 19 429 

Imielin śląskie 9 387 

Lędziny śląskie 16 786 

Poręba śląskie 8 404 

Luboń wielkopolskie 32 344 

Puszczykowo wielkopolskie 9 572 
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OCENA OGÓLNA – DEMOGRAFIA  
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OCENA OGÓLNA – BUDŻET 
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 OCENA OGÓLNA – INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA  
KOMUNALNA 
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OCENA OGÓLNA – EDUKACJA  
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OCENA OGÓLNA – SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE 
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Zaprezentowany Raport o stanie Miasta Rumi został sporządzony na podstawie dele-
gacji ustawowej art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje stan gospodarki, finansów i dokona-
nia Miasta, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady 
Miejskiej i budżetu partycypacyjnego. 
  
Raport, dla obiektywizacji ocen, ukazuje miejsce naszego miasta na tle osiągnięć in-
nych, porównywalnych 44 miast z terenu kraju. Analiza wskazuje na poprawę sytuacji 
Miasta chociażby w obszarze budżetowym. Dumą miasta jest osiągnięty poziom edu-
kacji. Duże środki finansowe przeznaczone na edukację przyniosły efekt w postaci 
wzrostu poziomu i jakości nauczania.  
  
W roku 2021 kontynuowany był inwestycyjny kierunek zrównoważonego rozwoju 
miasta podnoszący standard życia mieszkańców, szczególnie w obszarach dalszej roz-
budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy i modernizacji dróg i ich oświe-
tlenia. Kontynuowano realizację jednej z większych inwestycji infrastrukturalnych, 
jaką jest budowa węzła integracyjnego Rumia Janowo. Znaczące środki przeznaczono 
na kontynuację rewitalizacji Zagórza w Rumi czy realizację zadań związanych z bu-
downictwem mieszkaniowym na obszarze Rumi. 
  
Okres pandemii uniemożliwiał realizację wielu zaplanowanych przedsięwzięć skiero-
wanych do seniorów i młodzieży. Był to czas szczególnych wyzwań dla policji i straży 
miejskiej, realizujących zadania związane z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych 
COVD – 19. W okresie tym zdały egzamin służby medyczne w wyniku czego stwo-
rzono dogodne warunki szczepień z czego gremialnie skorzystali nasi obywatele, a 
społeczność miejska osiągnęła wskaźnik ponad 60% wyszczepialności. 
  
Składam wyrazy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 
dokumentu. Materiał został opracowany w oparciu o dane przekazane przez pracow-
ników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Rumi i obejmuje podsumowanie 
działalności Burmistrza w 2021 roku. 
  

 


