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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 stycznia 2005 r.
zmarł Radny Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Pan Edmund Rozmus.

W jego osobie tracimy społecznika zaangażowanego bez reszty
w sprawy wspólnoty samorządowej, poświęcającego swój czas,
siły i umiejętności dobru społecznemu.
Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.
Radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

14 stycznia 2005 r.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
WOŚP w niedzielę 9 stycznia 2005 r. zagrała w Nowej Rudzie po raz pierwszy

na scenie obok MOK-u.

Nowa Ruda zebrała kwotę w wysokości 23.838,57 zł.

Wystąpili: Impuls, Resim z Mieroszowa, Horn Of Planty z Danii, Głos
Osiedla, Stacja Nr, Akadrama, Obraz Ulicy, OSWP, Daytona Blues, Ener-Za,
Bse. Wystąpił także ZPiT „Nowa Ruda” i KTT „Rudan”.
O godz. 20.00 odbył się pokaz sztucznych ogni i licytacja specjalna na
której licytowano gadżety związane z WOŚP, a także jednodniowe stanowisko Burmistrza Nowej Rudy i fotel Dyrektora MOK-u.
(MOK)

Toast u Burmistrza
Jak co roku w styczniu w Ratuszu - siedzibie władz miasta reprezentowanych
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Bożenę Bejnarowicz oraz Burmistrza Tomasza Kilińskiego odbył się Toast Noworoczny.
Była to okazja, by burmistrz podsumowł ubiegły rok, podzielił się refleksjami oraz
samorządowymi planami na przyszłość.
Na toast przybyli przedstawiciele naszego partnerskiego miasta Broumov, starosta kłodzki, przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin oraz dyrektorzy, kierownicy,
prezesi, biznesmeni oraz szefowie organizacji działających w naszym mieście.
Po raz pierwszy w naszym gronie znaleźli się przedstawiciele Polsko-Czeskiej
Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu "Collegium Glacense".
Spotkanie rozpoczęło sie wykonaniem kolęd przez podopiecznych Przedszkola
Sióstr Salezjanek. Toast był również okazją, by Starostka Miasta Broumov Libuse
Ruckova wręczyła podziękowanie za współpracę, za promowanie miasta Broumov i
kultury czeskiej panu Karolowi Maliszewskiemu.
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Zapraszamy do
BIURA OBSŁUGI
KLIENTA
mieści się w Urzędzie Miejskim
przy ul. Rynek 11 (parter).
BOK czynny będzie
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 17.00
tel. 872 03 70, 872 03 71.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
URZĘDU MIEJSKIEGO
ma za zadanie:
Fudzielanie informacji o sprawach,
jakie są załatwiane w Urzędzie lub
wskazanie klientowi właściwego merytorycznie do jej załatwienia podmiotu,
łącznie z jego adresem i godzinami
urzędowania,
Fudzielanie Klientowi informacji dotyczącej tego, w jakim stadium załatwiania jest wniesiona przez niego sprawa
i która komórka ja prowadzi itp.,
Fudzielanie informacji o ogłoszonych
przetargach na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości, będących
mieniem komunalnym,
Fudzielanie informacji o aktualnych
wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
Fudzielanie informacji o ogłoszonych
przetargach, rokowaniach itp. zgodnie
z przepisami ustawy o zamówieniach
publicznych, w tym udostępnianie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Fpomoc w napisaniu lub wypełnieniu
przez klienta wniosku, w tym udostępnienie niezbędnych druków i
formularzy,
Fsprzedaż znaków opłaty skarbowej,
Fpomoc w zredagowaniu podania, pisma wniosku itp.,
Fudzielanie informacji oraz dystrybucja
miejskich materiałów promocyjnych
w ramach szeroko pojętej „Informacji
Turystycznej”.
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Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261,
poz. 2603/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

Lp.

1.

1.

Numer ewid.
działki

Pow. w m
kw. działki

udział

lokalu

3.

4.

Nowa Ruda,
ul. Al. Fredry
nr 22

obr. 3
AM 18
277/7, 277/1

1487

KW 11269

udz. 38/100

Położenie
nieruchomości
Nr KW
2.

297,48

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Kwota
niewykorzystanej
zaliczki na
fundusz
remontowy

Cena
wywoławcza
lokalu

5.

6.

7.

8.

działka
zabudowana
budynkiem
mieszkalnoużytkowym

brak planu

3.423,77 zł

180.000,00 zł
(43.902,43
EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 15 stycznia 2005 r. do dnia 15 lutego 2005 r.
Opis nieruchomości: Lokal użytkowy usytuowany na parterze składa się z 17 pomieszczeń. Lokal stanowi pustostan po restauracji "Sudecka". Wystrój pomieszczeń z lat 70-tych typowy do prowadzonej działalności gastronomicznej w tym okresie. Posadzki parkietowe lastrykowe,
na ścianach okładziny z drewnianej boazerii listwowej, glazury, nieregularnych płytek z czerwonego marmuru i lakierowanych płyt pilśniowych z perforacją. Okna skrzynkowe i zespolone, stolarka i ślusarka drzwiowa z lat 70-tych - pełne i oszklone drzwi płycinowe oraz oszklone
stalowe drzwi wejściowe. Instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, c.o., gazowa i wentylacyjna kwalifikuje się do wymiany.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do dnia zawarcia aktu notarialnego uiścić kwotę niewykorzystanych zaliczek na fundusz
remontowy.
I przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2005 r. o godz. 11.15 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów).
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 18 lutego 2005 r. do godz.14tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261,
poz. 2603/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

Lp.

1.

1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW
2.

Nowa Ruda,
Rynek nr 8
KW 13972

Numer ewid.
działki

Pow. w m
kw. działki

udział

lokalu

3.

4.

obr. 3
AM 20
385/15

368

udz. 635/10000

41,68

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Kwota
niewykorzystanej
zaliczki na
fundusz
remontowy

Cena
wywoławcza
lokalu

5.

6.

7.

8.

działka
zabudowana
budynkiem
mieszkalnoużytkowym

brak planu

0,00 zł

35.053,00 zł
(8.550,00
EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 15 stycznia 2005 r. do dnia 15 lutego 2005 r.
Opis nieruchomości: Lokal użytkowy usytuowany na III piętrze składa się z 2 pomieszczeń, werandy, w.c, pomieszczenia socjalnego /w
przeszłości były to biura organizacji społecznej/. Brak pomieszczenia przynależnego. Układ funkcjonalny prawidłowy, ściany z wyprawą
i malaturą, podłogi z drewna pokryte wykładziną, drzwi płycinowe, okna skrzynkowe. Instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, c.o. z
kotłownią w budynku.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2005 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów).
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 18 lutego 2005 r. do godz.14tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

Bliższych informacji na temat przetargów udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej
Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25.
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OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(o wartości nie przekraczającej 60 000 EURO)
I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka 57-400 Nowa Ruda ul. Sportowa 1a, tel. 872-2520.
II. Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż opału z
dostawą do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie w
sezonie grzewczym 2004/2005.
III. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać w Szkole Podstawowej Nr 2;
57-400 Nowa Ruda, ul. Sportowa 1a. Cena formularzu: 10
zł.
IV. Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż opału z dostawą
do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sportowej 1a; 57-400
Nowa Ruda, obejmująca:
- sprzedaż 5 ton węgla z dostawą do zamawiającego,
- sprzedaż 30 ton koksu z dostawą do zamawiającego.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i
wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: I i III kwartał.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Złożenie oferty zgodnej z wymogami specyfikacji.
2. Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1
Ustawy:
- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności,
- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
potencjału technicznego,
- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
4. wpłacenie wymaganego wadium.
VIII. Wadium: warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 500,00
złotych.
IX. Kryteria oceny i ich znaczenie:
1. Spełnia warunki określone w specyfikacji.
2. 100% cena oferty brutto.
X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Portowa 1a, 57-400 Nowa Ruda do dnia
20.01.2005 r. do godz. 12.00.
XI.Termin związania z ofertą: Oferent pozostaje związany z
ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Nowej Rudzie uchwały Nr 190/XXIV/04 z dnia 29
września 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego
obszar w rejonie Góry Wszystkich Świętych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w
Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, 57-400 Nowa Ruda, ul.
Rynek 11, w terminie do dnia 4 lutego 2005 roku. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński

14 stycznia 2005 r.
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Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 2
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z 5.01.2005 r.

OGŁOSZENIE Nr 1/S/2005

BURMISTRZA NOWEJ RUDY Z DNIA 5 STYCZNIA 2005 ROKU

O KONKURSIE NA ZAPEWNIENIE
WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH
I PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW
PRZY ULICY SPORTOWEJ 1
W NOWEJ RUDZIE DO PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W 2005 R.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) Burmistrz Nowej Rudy
ogłasza konkurs na realizację zadania pn.:
1. Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ulicy Sportowej 1 w Nowej
Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej.
2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 55.000,- złotych.
3. Dotacja obejmuje koszty organizacji oraz przygotowania technicznego płyty boiska, bieżni, terenów zielonych wraz z zapleczem i obiektami towarzyszącymi
oraz udostępniania i zapewniania warunków organizacyjnych do korzystania z obiektów zgodnie z ich
przeznaczeniem klubom, sekcjom i stowarzyszeniom
sportowym z terenu Nowej Rudy.
4. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej
oferty, rzetelność podanych danych w ofercie, oraz
efektywność realizacji zadania na które przyznana
jest dotacja.
5. Termin realizacji zadania: rok 2005.
6. Warunki realizacji zadania: utrzymania w stanie
sprawności technicznej i ciągłej gotowości udostępniania klubom i stowarzyszeniom z terenu Nowej
Rudy, domku klubowego, boiska jak i terenów zielonych.
7. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. nr 193, poz. 1891) należy składać w
zaklejonych kopertach w terminie do 7.02.2005 r. w
Sekretariacie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie Rynek
1.
8. Rozpatrzenie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 11.02.2005 r. W terminie do
14.02.2005 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
9. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą
następujące kryteria:
I) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot
przy uwzględnieniu podanych informacji,
II) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym procentowy udział
finansowych środków własnych, oraz kadrowych i
rzeczowych,
III) możliwość pozyskiwania środków finansowych z
innych źródeł na realizację powyższego zadania.
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński
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ZARZĄDZENIE Nr 139

BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia ogłoszeń o konkursach na realizację
zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2005 r.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust.
2 uchwały Nr 225/XXVII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z
dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku
zarządza się:
§ 1.
Przyjmuje się ogłoszenia o konkursach na realizację zadań
publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3
do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału
Infrastruktury Społecznej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński
Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 139 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
31 grudnia 2004 r.

OGŁOSZENIE Nr 1/A/2004

BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 31 grudnia 2004 r.

O KONKURSIE NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEJ
ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W DZIELNICY SŁUPIEC.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Nowa Ruda
ogłasza konkurs na realizację zadania:
1. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci w dzielnicy Słupiec.
2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie
12.000,-zł.
3. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów prowadzenia
świetlicy, a w szczególności: wynagrodzenia opiekunów,
dożywiania dzieci i materiałów do realizacji programu.
4. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty,
rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania na które przyznana jest dotacja.
5. Termin realizacji zadania: od 7 lutego 2005 r. do 24 czerwca 2005 r. (18 tygodni) oraz od 5 września 2005 r. do 16
grudnia 2005 r. (15 tygodni).
6. Warunki realizacji zadania: udział w zajęciach grupy 20-30
dzieci z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo z
terenu miasta Nowa Ruda, funkcjonowanie świetlicy 5 dni
w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 4 godziny dziennie w godzinach popołudniowych, realizacja programu
profilaktycznego i wychowawczego.
7. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193,
poz. 1891) należy składać w zaklejonej kopercie w terminie
do dnia 31 stycznia 2005 r. w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 11,
pokój nr 302, III piętro.
8. Rozpatrzenie ofert przez powołaną w tym celu Komisję
nastąpi w terminie do 2 lutego 2005 r. W terminie do 4 lutego 2005 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym
wyborze oferty.
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9. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria:
• ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy
uwzględnieniu podanych informacji;
• ocena przedstawionego programu profilaktycznego i
wychowawczego;
• ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów
realizacji zadania w tym udziałów finansowych, kadrowych i rzeczowych środków własnych;
• możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł na realizację powyższego zadania.
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński
Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 139 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
31 grudnia 2004 r.

OGŁOSZENIE Nr 2/A/2004

BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 31 grudnia 2004 r.

O KONKURSIE NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEJ
ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W DZIELNICY CENTRUM.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Nowa
Ruda ogłasza konkurs na realizację zadania:
1. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci w dzielnicy Centrum.
2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie
12.000,-zł.
3. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów prowadzenia
świetlicy, a w szczególności: wynagrodzenia opiekunów,
dożywiania dzieci i materiałów do realizacji programu.
4. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty,
rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania na które przyznana jest dotacja.
5. Termin realizacji zadania: od 7 lutego 2005 r. do 24 czerwca 2005 r. (18 tygodni) oraz od 5 września 2005 r. do 16
grudnia 2005 r. (15 tygodni).
6. Warunki realizacji zadania: udział w zajęciach grupy 20-30
dzieci z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo z
terenu miasta Nowa Ruda, funkcjonowanie świetlicy 5 dni
w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 4 godziny dziennie w godzinach popołudniowych, realizacja programu
profilaktycznego i wychowawczego.
7. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz.
1891) należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do
dnia 31 stycznia 2005 r. w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 11, pokój
nr 302, III piętro.
8. Rozpatrzenie ofert przez powołaną w tym celu Komisję
nastąpi w terminie do 2 lutego 2005 r. W terminie do 4 lutego 2005 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym
wyborze oferty.
9. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria:
• ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy
uwzględnieniu podanych informacji;
• ocena przedstawionego programu profilaktycznego i
wychowawczego;
• ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów
realizacji zadania w tym udziałów finansowych, kadrowych i rzeczowych środków własnych;
• możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł na realizację powyższego zadania.
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński

info Nowa Ruda

Ogłoszenia
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Zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 139 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
31 grudnia 2004 r.

OGŁOSZENIE Nr 3/A/2004

BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 31 grudnia 2004 r.

O KONKURSIE NA ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ
I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W CZASIE FERII ZIMOWYCH.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Nowa
Ruda ogłasza konkurs na realizację zadania:
1.

Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w
czasie ferii zimowych.

2.

Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie
6.750,-zł.

3.

Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów prowadzenia
zajęć i organizacji wypoczynku, a w szczególności: wynagrodzenia opiekunów, dożywiania dzieci i materiałów do
realizacji programu.

4.

Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty,
rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania na które przyznana jest dotacja.

5.

Termin realizacji zadania: od 14 lutego 2005 r. do 25 lutego 2005 r.

6.

Warunki realizacji zadania: udział w organizowanych
zajęciach i wypoczynku dzieci z grup ryzyka i rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu miasta Nowa Ruda,
realizacja programu profilaktycznego.

7.

Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193,
poz. 1891) należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r. w Wydziale Infrastruktury
Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek
11, pokój nr 302, III piętro.

8.

Rozpatrzenie ofert przez powołaną w tym celu Komisję
nastąpi w terminie do 3 lutego 2005 r. W terminie do 7 lutego 2005 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym
wyborze ofert.

9.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wybrania do realizacji zadania więcej niż jednej oferty.

10. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria:
• ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy
uwzględnieniu podanych informacji;
• ocena przedstawionego programu profilaktycznego;

14 stycznia 2005 r.

5

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONKURSÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU W 2005 ROKU.
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Nowej Rudzie zostały
zamieszczone ogłoszenia Burmistrza Miasta Nowej Rudy.
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z
2003 r. nr 96, poz. 873)
Burmistrz Nowej Rudy ogłosił konkursy na realizację zadań pn.:
1. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach
halowej piłki nożnej. Na realizację zadania przeznacza się
dotację w kwocie 11.000,- złotych.
2. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki
nożnej. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 85.000,- złotych.
3. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
kolarstwa szosowego. Na realizację zadania przeznacza się
dotację w kwocie 7,500,- złotych.
4. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
kolarstwa górskiego. Na realizację zadania przeznacza się
dotację w kwocie 3.000,- złotych.
5. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki męskiej. Na realizację zadania przeznacza się dotację
w kwocie 13.000,- złotych.
6. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
narciarstwa alpejskiego. Na realizację zadania przeznacza
się dotację w kwocie 3.000,- złotych.
7. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach,
oraz lidze tenisa stołowego. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 2.000,- złotych.
8. Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolne związki sportowe. Na realizację
zadania przeznacza się dotację w kwocie 9.000,- złotych.
9. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
lekkoatletycznych. Na realizację zadania przeznacza się
dotację w kwocie 2.000,- złotych.
10. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach
siatkówki kobiet. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 7.000,- złotych.
11. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
łuczniczych. Na realizację zadania przeznacza się dotację w
kwocie 7,500,- złotych.
Termin realizacji zadań: rok 2005.

• możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł na realizację powyższego zadania.

Warunkiem udziału w konkursach jest złożenie oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 193, poz. 1891) które należy
składać w zaklejonych kopertach w terminie do 7.02.2005 r. w
Sekretariacie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie Rynek 1.

Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński

W terminie do 14.02.2005 r. oferenci zostaną powiadomieni o
dokonanym wyborze oferty.

• ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udziałów finansowych, kadrowych
i rzeczowych środków własnych;

INFORMACJA

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru Info Nowa
Ruda, w tym wydaniu Info miał być przedstawiony budżet
naszego miasta.
Ze względu na konieczność umieszczenia dużej ilości ogłoszeń o przetargach i konkursach budżet Nowej Rudy zostanie
zaprezentowany w następnym wydaniu Info Nowa Ruda.

Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące
kryteria:
I) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy
uwzględnieniu podanych informacji,
II) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym procentowy udział finansowych środków
własnych, oraz kadrowych i rzeczowych,
III) możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł na realizację powyższego zadania.
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliński
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Nr 81

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261,
poz. 2603/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej.
Lp.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

1.

2.

1.

Nowa Ruda,
ul. Stara Osada

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

4.

5.

1523

działka nie
zabudowana

Numer ewid. Pow. w m
działki
kw. działki
3.

obr. 5
AM 4
127/13

Cena wywoławcza
gruntu

budynku

6.

7.

8.

brak planu

23.160,00
(5.560,00
EURO)
+ 22% VAT

-

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 7 stycznia 2005 r. do dnia 7 lutego 2005 r.
Opis nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej
Nowa Ruda, stanowiącego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomość ta stanowi „tereny zabudowy jednorodzinnej
i niskiej wielorodzinnej”. Na nieruchomość wydana jest Decyzja Nr B 65/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalająca warunki zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego, piętrowego z poddaszem mieszkalnym lub użytkowym, z garażem wbudowanym lub wolnostojącym na samochód osobowy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami. Działka stanowi
użytek RIIIb, w związku z czym, Nabywca w przypadku zabudowy działki zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na
wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2005 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów).
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 7 lutego 2005 r. do godz.14tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261,
poz. 2603/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej.
Lp.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

1.

2.

1.

Nowa Ruda,
ul. Stara Osada

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

4.

5.

2117

działka nie
zabudowana

Numer ewid. Pow. w m
działki
kw. działki
3.

obr. 5
AM 4
127/15

Cena wywoławcza
gruntu

budynku

6.

7.

8.

brak planu

28.920,00
(7.053,65
EURO)
+ 22% VAT

-

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 7 stycznia 2005 r. do dnia 7 lutego 2005 r.
Opis nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej
Nowa Ruda, stanowiącego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomość ta stanowi „tereny zabudowy jednorodzinnej
i niskiej wielorodzinnej”. Na nieruchomość wydana jest Decyzja Nr B 63/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalająca warunki zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego, piętrowego z poddaszem mieszkalnym lub użytkowym, z garażem wbudowanym lub wolnostojącym na samochód osobowy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami. Działka stanowi
użytek RIIIb, w związku z czym, Nabywca w przypadku zabudowy działki zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na
wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2005 r. o godz.11.15 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów).
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 7 lutego 2005 r. do godz.14tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

Bliższych informacji na temat przetargów udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej
Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25.

info Nowa Ruda
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14 stycznia 2005 r.
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Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261,
poz. 2603/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej.
Lp.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

1.

2.

1.

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

4.

5.

1690

działka nie
zabudowana

Numer ewid. Pow. w m
działki
kw. działki
3.

Nowa Ruda,
ul. Stara Osada

obr. 5
AM 4
127/14

Cena wywoławcza
gruntu

budynku

6.

7.

8.

brak planu

23.580,00
(5.751,21
EURO)
+ 22% VAT

-

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 7 stycznia 2005 r. do dnia 7 lutego 2005 r.
Opis nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej
Nowa Ruda, stanowiącego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomość ta stanowi „tereny zabudowy jednorodzinnej
i niskiej wielorodzinnej”. Na nieruchomość wydana jest Decyzja Nr B 64/2004 z dnia 19 lipca 2004r. ustalająca warunki zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego, piętrowego z poddaszem mieszkalnym lub użytkowym, z garażem wbudowanym lub wolnostojącym na samochód osobowy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami.. Działka stanowi
użytek RIIIb, w związku z czym, Nabywca w przypadku zabudowy działki zobowiązany będzie do uzyskania decyzji zezwalającej na
wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2005 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów).
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 7 lutego 2005 r. do godz.14tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261,
poz. 2603/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Nowa Ruda.

Lp.

1.

1.

Numer
ewid.
działki

Pow. w
m kw.
działki

udział

lokalu

3.

4.

5.

Nowa Ruda
ul. Stara
Kolonia nr
11/2a

obr. 4
AM 11
479

2122

KW 6399

13/100

14,56

działka
zabudowana
budynkiem
mieszkalnym

Położenie
nieruchomości
Nr KW
2.

Opis
nieruchomości

Cena wywoławcza
Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania udziału
lokalu
przestrzennego
w gruntu

Wysokość
stawki %
I opłaty i opłaty
rocznej z tytułu
użytkowania
wieczystego

6.

7.

8.

9.

2.368,60
zł
(577,70
EURO)

15%

brak planu

382,40
zł
(93,30
EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 11 stycznia 2005 r. do dnia 11 lutego 2005 r.

Terminy
wnoszenia
opłat

10.

31 marca
1%

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze - podaszu, składa się z jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni
2
użytkowej 14,56 m . Ustęp poza budynkiem. Lokal posiada układ funkcjonalny nieprawidłowy, ściany z wyprawą i malaturą, podłogi z
desek iglastych, okna skrzynkowe, drzwi płycinowe, wyposażony jest w instalacje elektryczną, woda poza lokalem – w piwnicy, ogrzewanie tradycyjne piecowe – brak pieca. Instalacje i stolarka wymagają wymiany. Lokal wymaga głębokiego remontu. Z uwagi na lokalizację
nieruchomości dojazd do niej jest utrudniony – wąska droga gruntowa.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
II przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2005 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów).
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 11 lutego 2005 r. do godz.14tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

8

14 stycznia 2005 r.

Co nowego
w prawie?
Od grudnia 2004 r. obowiązuje zmienione
rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badań technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych
badaniach.
Jeżeli badanie techniczne wykaże, że pojazd
sprowadzony z zagranicy nosi ślady uszkodzeń
lub jego stan techniczny wskazuje na naruszenie
elementów nośnych konstrukcji, to pojazd ten
musi przejść dodatkowe, specjalistyczne badania
techniczne, aby mógł być dopuszczony do ruchu.
Opłata za dodatkowe badanie wynosi 94 zł.
Dotychczas pojazdy sprowadzone z zagranicy podlegały tylko tzw. pierwszemu badaniu
technicznemu, które jest przeprowadzane przed
pierwszą rejestracją w kraju.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra
Infrastuktury z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badań technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych
badaniach (Dz. U. Nr 249, poz. 2499).
MG

Rozmaitości

Nr 81

Konkurs
rozstrzygnięty
W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda konkursu „na
najbardziej efektowny wystrój świąteczny sklepów, instytucji, lokali użyteczności publicznej i budynków prywatnych
w mieście Nowa Ruda” komisja konkursowa, w okresie od 23 grudnia 2004 do
10 stycznia 2005 r. dokonywała oceny
świątecznych dekoracji i wyłoniła „zwycięzców”.
Najpiękniej udekorowaną posesją
prywatną okazała się posesja przy ul.
Zagórze 13b Państwa Krystyny i Jana
Zgóreckich.
II miejsce zajęła posesja przy ul. Waryńskiego 9 Państwa Danuty i Bogusława Basoń.
III miejsce zajęła posesja przy ul.
Nowa Osada 6a Państwa Elżbiety i
Kornela Wolskich.
Komisja przyznała także wyróżnienie
za udekorowanie posesji przy ul. Świdnickiej 69a Państwu Domicelli i Sławomirowi Gregorczuk.
Komisja nie przyznała I, II i III miejsca
w kategorii „najpiękniej udekorowana
posesja firmy”. W tej kategorii przyznała
dwa wyróżnienia.
Wyróżnienie otrzymało Przedszkole
„Bajka” przy ul. Słupieckiej 5 oraz Piekarnia Państwa Zofii i Tadeusza Gorczakowskich przy ul. Świdnickiej 42.
W kategorii „najpiękniejsza witryna
świąteczna” Komisja nie przyznała żadnych wyróżnień.
Przy ocenie wystrojów świątecznych
były brane pod uwagę: atrakcyjność
dekoracji w kontekście Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku, estetyka
wystroju wnętrz, wystaw sklepowych, terenów wokół budynków i posesji, a także
pomysłowość.

W następujących punktach można jeszcze nabyć
nowy kalendarz na 2005 rok oraz Kronikę miasta Nowa
Ruda:
►Sklep „W Rynku”, Maria Ostatek, Rynek 21,
►Foto Cameo, Rynek 11,
►Sklep Ogólnospożywczy, Teresa Grzybowska, ul.
Świdnicka 40,
►Biuro Turystyczne „Lira”, Marzena Maciejewska, ul.
Kłodzka 11,
►Księgarnia „Milenium”, W. Marzec, ul. Bohaterów
Getta 10,
►Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, Barbara Korbas, ul. Obozowa 4,
►BP Stacja Benzynowa, ul. Świdnicka,
►MOK - dział imprez, MOK, ul. Strzelecka 2a,
►MOK - dział imprez, MOK w Słupcu, ul. Słupiecka,
►Biuro Obsługi Klienta – Rynek 11 (parter).

info Nowa Ruda

Laureaci otrzymają Nagrody Burmistrza Miasta Tomasza Kilińskiego.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Skład Komisji: Monika Podjacka, Barbara Pawłowska i Krzysztof Morel.

Bożena Bejnarowicz - Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje
mieszkańców w Biurze Obsługi
Samorządu (ratusz - Rynek 1, II
piętro, pok. nr 15) w każdą środę
w godz. 12-15.
Tomasz Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa Ruda przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w
godz. 13-1530, ratusz, Rynek 1,
II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy komórek organizacyjnych (wydziałów i samodzielnych stanowisk)
przyjmują interesantów w każdy
wtorek w godz. 11-16.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia tel. 872 51 51 albo w swojej
sie dzi bie w Urzę dzie Mia sta
Nowa Ruda, Rynek 11, na parterze.
PUNKT
IN FOR MA CYJ NY
Urzędu Miasta Nowa Ruda do
dyspozycji interesantów na parterze Urzędu Miasta, Rynek 11
czynny jest w dni powszednie w
godz. 730-1700.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
730-1530.
Gminne Centrum Informacji mieści się w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-sob. w godz. 730-1730.

Bezpłatny Biuletyn
Samorządowy

info Nowa Ruda
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