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Z sesji Rady Miejskiej… Co z naszym
30 grudnia w ratuszu odbyło się XL
posiedzenie Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie.
Sesja rozpoczęła się miłym akcentem,
ponieważ Urząd Miejski uroczyście otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność
systemu zarządzania jakością z normą
PN-EN ISO 9001-2001, który został
w nim wdrożony.
Po uroczystym wręczeniu certyfikatu
ISO oraz wystąpieniu Profesora Jerzego
Mączyńskiego Rektora Polsko-Czeskiej
Wyższej Szkoły Collegium-Glacense na
temat funkcjonowania uczelni oraz współ-

rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na 2006 r. (19
głosów „za”) Przedłużył się czas obowiązywania na okres jednego roku tj. od
1 stycznia do 31 grudnia 2006r. taryfy
cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków z 2005r. - w wysokości:
1) woda:
a) za 1 m3 pobranej wody dla gospodarstw domowych szkół, przedszkoli,
instytucji kulturalnych i ochrony zdrowia;
2,50 zł/m3 (brutto) t.j. 2,34 zł./m3 + 7%
VAT.

pracy szkoły z samorządem, noworudzcy
rajcy zapoznali się ze sprawozdaniem
burmistrza z realizacji wcześniej podjętych uchwał oraz zajęli się szeregiem
nowych projektów.
Pracowano nad następującymi projektami uchwał:
Rada podjęła uchwałę 17 głosami „za”
przy 2 „wstrzymujących się” w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005.
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa
Ruda, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2005. (19 głosów
„za” , 1 „wstrzymujący”)
- w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy cen i stawek opłat za zbio-

b) za 1m3 pobranej wody dla pozostałych odbiorców: 3,19 zł./m3 (brutto) t.j.
2,98 zł./m3 + 7% VAT
2) ścieki:
a) za 1m3 odprowadzanych ścieków
dla gospodarstw domowych szkół, przedszkoli, instytucji kulturalnych i ochrony
zdrowia: 2,43 zł./m3 (brutto) t.j. 2,27 zł./m3
+ 7% VAT.
b) za 1m3 odprowadzanych ścieków
dla pozostałych odbiorców 3,03zł./m3
(brutto) t.j. 2,83 zł./m3 + 7% VAT.
3) Opłata stała zależna od średnicy
wodomierza w wysokości:
a) fi 15 – 1,88 zł./m-c
b) fi 20 – 2,35 zł/m-c
c) fi 25 – 3,29 zł/m-c
dokończenie na str. 3

kontraktem
na szpital?

3 stycznia br. burmistrz Tomasz
Kiliński, wicestarosta Marek Szpanier oraz Senator RP Mieczysław
Szyszka, Poseł Waldemar Wiązowski, Poseł Grzegorz Kołacz spotkali
się z dyrektorem NFZ/o Wrocław,
efektem spotkania, następnego
dnia było wypracowanie stanowiska
Starosty Kłodzkiego oraz burmistrzów i wójtów Powiatu Kłodzkiego.
Stanowisko dotyczy wielkiego niezadowolenia oraz zaniepokojenia
sytuacją kontraktacji usług medycznych w Powiecie Kłodzkim. Są tam
zapisy dotyczące szpitala w Nowej
Rudzie oraz dalszego funkcjonowania 4 oddziałów!
5 stycznia br. odbyły się kolejne
spotkania: z Wojewodą, który przyjął
petycję i wysłuchał, jakie potrzeby
w zakresie szpitalnictwa ma Powiat
Kłodzki oraz ponownie w NFZ.
Obecnie sytuacja kontraktacji
usług medycznych w SP ZOZ Nowa
Ruda jest niejasna, natomiast nadal
są szanse na zakontraktowanie
3, a nawet 4 oddziałów!
Najpoważniejszym problemem
jest fakt, że dyrektor Buczkowski
praktycznie zlikwidował już dwa
oddziały: ginekologię i chirurgię.
Zlikwidował oddziały bez dyspozycji
prawnych ze strony Rady Powiatu
Kłodzkiego. Zupełnie inna sytuacja
jest w SP ZOZ Kłodzko- tam dyrektor nadal walczy, czeka na kontrakty
dla szpitala i nic nie likwiduje.
O sytuacji kontraktów na usługi
medyczne będziemy informować
Pastwa na bieżąco.
(monp)
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Informacje w skrócie...

W skrócie...
 Toast u Burmistrza. 6 stycznia w Sali Uroczystości noworudzkiego ratusza odbędzie się
Toast Noworoczny. Spotkanie z przedsiębiorcami, szefami noworudzkich instytucji, organizacji
będzie okazją do podsumowania samorządowego 2005 roku.
 Miejsko-Gminne Centrum Informacji Turystycznej. 5 stycznia 2006 roku o godz. 12.00
zostało uroczyście otwarte Miejsko-Gminne Centrum Informacji Turystycznej, które znajduje się
w budynku MOK-u przy ul. Strzeleckiej 2a. Więcej informacji na temat działalności Centrum – w
kolejnym numerze Info.
 Szkoła Promująca Zdrowie. 5 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 7 odbyła się konferencja
nt: „Szkoła promująca zdrowie”, natomiast 6 stycznia odbędzie się w Miejskim Zespole Szkół.
 Szukają pracowników z branży budowlanej:
DEK – ARTO s.r.o. Tovarni 1112 537 01 CHRUDIM Czechy
Firma z Czech z branży budowlanej szuka do pracy pracowników – monterów płyt gipsowych.
Praca polega na przygotowywaniu konstrukcji, montażu ścian działowych, podwieszaniu sufitów,
montażu kasetonów, szpachlowaniu, ocieplaniu. Montaże są prowadzone na terenie Republiki
Czeskiej. Zakwaterowanie jest zapewnione. Wynagrodzenie po wykonaniu pracy od 8 – 12.000
Kč + premia. Istnieje również możliwość współpracy z polską firmą budowlaną, która jest zainteresowana realizacją prac w Czechach na podstawie odrębnych ustaleń finansowych.
Informacji udziela: Bohumil Faltus, Tel. kom. +420 603 584 007, Fax: 00420 469 677 727
e-mail: dekarto@centrum.cz
 Informacja dla osób wymieniających dowód osobisty.
Od dnia 1 stycznia 2003 roku został wprowadzony obowiązek wymiany dowodów osobistych
wydanych przed 1 stycznia 2001 roku w następujących terminach:
1. od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku – wydanych w latach 1992 – 1995
2. od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku – wydanych w latach 1996 – 2000
 Akcja zima w Nowej Rudzie. Koordynatorem „akcji zimowej” z ramienia NUK Spółki z
o.o. jest pan Robert Widurek (tel. 872 23 88). Przypomnijmy, że w Nowej Rudzie znajdują się
ulice utrzymywane przez zarządcę innego niż miasto. Dotyczy to dróg; wojewódzkich i powiatowych. Drogi wojewódzkie: (Fredry, Piastów, Pl. Grunwaldzki, przechodnia, Niepodległości, Jasna,
Świdnicka, Słupiecka, Kłodzka, część ulic: Piłsudskiego i Kopernika) KONTAKT: Lucyna Raczek
– tel. 871 53 95 Drogi powiatowe: (Zatorze, Kopalniana, Płk.Sokola, Nowa Osada, :Pionierów,
Żeromskiego, Radkowska, Kwiatkowskiego, część ul. Sybiraków i Kopernika) KONTAKT: Włodzimierz Nowosławski tel. 872 78 12
 Biuro Obsługi Klienta w Słupcu. Znajduje się w Słupcu przy ul. Słupieckiej 2 w budynku
MOK na parterze , czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.00
Monika Podjacka

KONKURS ŚWIĄTECZNY rozstrzygnięty!
Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda rozstrzygnęła konkurs
„na najbardziej efektowny wystrój świąteczny sklepów, instytucji, lokali użyteczności publicznej
i budynków prywatnych w mieście Nowa Ruda”.
Po dokonaniu oceny świątecznych dekoracji komisja wyłoniła „zwycięzców” w jednej tylko
kategorii: najpiękniej udekorowanej posesji prywatnej. Komisja nie oceniała witryn świątecznych
ani posesji firm, ponieważ dekoracji było zbyt mało.
I miejsce – posesja przy ul. Zagórze 13 B Państwa Jana i Krystyny Zgóreckich
II miejsce – posesja przy ul. Radkowskiej 6 Pani Barbary Pająk
III miejsce – posesja przy ul. Nowa 3 Państwa Seweryna i Krystyny Kozłowskich
oraz wyróżnienia dla:
Aliny i Andrzeja Szewieło – właścicieli posesji przy ul. Radkowskiej 74 C
Agnieszki i Piotra Szewieło – właścicieli posesji przy ul. Radkowwskiej 74 B
Danuty i Bogusława Basoń – właścicieli posesji przy ul. Waryńskiego 9
Ryszarda i Janiny Sudoł – właścicieli posesji przy ul. Świdnickiej 69
Sławomira i Domiceli Gregorczuk – właścicieli posesji przy ul. Świdnickiej 69 A
Laureaci otrzymają Nagrody Burmistrza Miasta Tomasza Kilińskiego.
Monika Podjacka

Zwycięzcy Biegu Sylwestrowego
31 grudnia 2005 roku ponad 40 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów wzięło udział
w organizowanym przez Międzyszkolny Związek Sportowy Noworudzkim Biegu Sylwestrowym.
Zawodnicy, podzieleni na wiekowe kategorie wystartowali po godz. 10.00 z przed budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury. Trasa, którą pokonali uczestnicy biegu prowadziła przez ul. Strzelecką, Łużycką, Anny oraz Park.
A oto zwycięzcy:
I miejsce w kategorii Dziewcząt (4 - 5 kl. SP) zajęła Roksana Leissner z SP Nr 7
I miejsce w kategorii Chłopców (4 - 5 kl. SP) zajął Patryk Borkowski z SP Nr 6
I miejsce w kategorii Dziewcząt (6 kl SP – I G) zajęła Magdalena Dubiecka z SP Nr 6
I miejsce w kategorii Chłopców (6 kl. SP – I G) zajął Daniel Brzeski z Gimnazjum Nr 3
I miejsce w kategorii dziewcząt ( II-III G) zajęła Anna Toczek z Gimnazjum Nr 3
I miejsce w kategorii chłopców ( II-III G) zajął Kamil Ruba z Gimnazjum Nr 3
Wszyscy zwycięzcy i uczestnicy Noworudzkiego Biegu Sylwestrowego zostali nagrodzeni.
Szkoda tylko, że w Biegu nie uczestniczyli uczniowie z noworudzkich szkół, dopisały natomiast szkoły z dzielnicy Słupiec.
(monp)

Bożena Bejnarowicz - Przewod
nicząca Rady Miejskiej przyj
muje mieszkańców w Biurze Ob
sługi Samorządu (ratusz - Rynek
1, II piętro, pok. nr 15) w każdą
środę w godz. 12.00-15.00.
Tomasz Kiliński - Burmistrz
Miasta Nowa Ruda przyjmuje
interesantów w każdy poniedzia
łek, w godz. 13.00-15.30, ratusz,
Rynek 1, II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy
komórek organizacyjnych
(wydziałów i samodzielnych
stanowisk) przyjmują interesan
tów w każdy wtorek w godz.
11.00-15.30.
Straż Miejska czeka na zgłosze
nia tel. 872 03 17 albo w swojej
siedzibie w Urzędzie Miasta Nowa
Ruda, Rynek 11, na parterze.
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Nowa Ruda do
dyspozycji interesantów na par
terze Urzędu Miasta, Rynek 11
czynny jest w dni powszednie
w godz. 7.30-17.00.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
7.30-15.30.
Gminne Centrum Informacji mie
ści się w Noworudzkim Inkubato
rze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 7.00-15.00.
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Z sesji Rady Miejskiej…
dokończenie ze str. 1
d) fi 32 – 5,64 zł/m-c
e) fi 40 – 9,40 zł/m-c
f) fi 50 – 14,10 zł/m-c
g) fi 100 – 56,40 zł/m-c
h) oraz dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo – 2,35 zł/m-c
Do powyższych kwot należy dodać obowiązujący podatek
VAT (7%).
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2005-2006 oraz 20072013. (20 głosów „za”)
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej zostały stworzone nowe uwarunkowania ubiegania się samorządów gminnych
o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych
na realizację przypisanych im zadań. Dla Gminy Miejskiej Nowa
Ruda szczególnie istotną szansą jest możliwość otrzymania
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) dofinansowania projektów infrastrukturalnych i społecznych dotyczących rewitalizacji zdegradowanych społecznie i ekonomicznie dzielnic miejskich i obszarów
poprzemysłowych, służących ożywieniu gospodarczemu miasta,
rozwiązywaniu problemów społecznych, ułatwieniu przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej
oraz pohamowaniu marginalizacji i stopniowemu wzrostowi
konkurencyjności miasta Nowa Ruda.
Ubieganie się o określone wyżej środki uwarunkowane jest
posiadaniem przez gminy Lokalnego Programu Rewitalizacji
(LPR). Potencjalni beneficjenci środków dofinansowania UE,
wśród których znajduje się nie tylko samorząd lokalny, lecz również szereg innych podmiotów (m.in. organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe oraz inne jednostki zaliczane do
sektora finansów publicznych) będą mogli ubiegać się o środki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego pod warunkiem, że opracowane
przez nich projekty są wymienione w zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej lokalnym programie rewitalizacji.
LPR GMNR jest więc nie tylko dokumentem kluczowym dla
skutecznego przeprowadzenia procesów, których celem jest
wywołanie zmian społecznych, ożywienia gospodarczego oraz
zmiana lub uzupełnienie funkcji wybranych obszarów miasta,
lecz również obowiązkowym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie projektów, składanych w ramach ZPORR w celu
uzyskania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji
ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa
Ruda na lata 2005-2006 oraz 2007-2013 został opracowany
przy współpracy przedstawicieli lokalnych grup społecznych,
uwzględnia projekty wynikające zarówno z degradacji obszarów
miejskich, jak i obszarów poprzemysłowych. Dokument ma charakter otwarty, powinien odzwierciedlać potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym
i przestrzennym Nowej Rudy oraz społeczności lokalnej gminy.
Z uwagi na to LPR GMNR będzie poddawany systematycznej,
okresowej analizie i ocenie oraz - w razie potrzeby - aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań.
Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w
oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami
zewnętrznymi – instytucjami, podmiotami gospodarczymi i
mieszkańcami miasta Nowa Ruda.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul.
Słupieckiej - uchwała nie została przyjęta
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowiących własność gminy. (18 głosów „za”)
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy. (18 głosów „za”)
- w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej
na 2006r. ( 16 głosów „za” , 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)
- zmieniająca uchwałę nr 152/XIX/04 w sprawie wyboru
składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej spośród
radnych oraz ustalenia liczby członków komisji (18 głosów
„za”, 2 „wstrzymujące się”)
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Radni Mikołaj Puch i Zbigniew Grochowski wyrazili chęć
członkostwa w pracy Komisji Rewizyjnej z dniem 30 grudnia
2005r. W związku z powyższym na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaszła konieczność przedłożenia
Radzie Miejskiej pod głosowanie stosownego projektu uchwały.
Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że Grzegorz Szałęga nie jest już
radnym na skutek złożonego w dniu 7 listopada 2005r. pisemnego zrzeczenia, należy usunąć jego nazwisko z listy członków
Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych.
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie
(18 „za”,1 „wstrzymujący się”)
- w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2006. (18 „za”, 1 „wstrzymujący się”)
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 41 ust. 1 oraz
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
w art. 10 ust.1 nałożyły na gminę, jako zadanie własne, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.
Zadania te w szczególności obejmują : zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie działań
instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzona jest w
postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany
rok. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
które wnoszone są w ustawowych terminach.
Założone w preliminarzu środki na konkretne zadania,
mogą być w zależności od potrzeb w drodze uchwały Rady
Miejskiej, przesunięte w ciągu roku na inne zadania określone
programem. Ponieważ są to środki celowe, nie ma możliwości
wydatkowania ich na inne, niż określone wyżej wspomnianymi
ustawami zadania.
Podjęcie przez Radę Miejską w Nowej Rudzie uchwały w
sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2006 pozwoli na wykonywanie zadań własnych nałożonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i na wydatkowanie
przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
- w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Nowa Ruda w roku 2006. (18 głosów „za”)
- w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej
„Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Rudzie” (10 głosów
„za”,6 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”). W uzasadnieniu podjętej
uchwały czytamy:
Gmina Miejska Nowa Ruda Uchwałą Nr 105/XIV/99 z dnia
08 września 1999r. wyraziła wolę utworzenia jednoosobowej
spółki prawa handlowego z udziałem gminy pod nazwą Centrum
Turystyczno – Sportowe spółka z o.o., biorąc pod uwagę, że
optymalnym rozwiązaniem zarządzania obiektami sportowymi
będzie powołanie jednoosobowej spółki prawa handlowego.
Wprowadzając uchwałą Nr 134/XVII/99 Rady Miejskiej w
Nowej Rudzie z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie zatwierdzenia
aktu założycielskiego jednoosobowej spółki prawa handlowego
z udziałem gminy pod nazwą Centrum Turystyczno – Sportowe
spółka z o.o. zakładano, iż prowadzona przez spółkę działalność
umożliwi zwiększenie jej kapitału zakładowego, co w konsekwencji pozwoli na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego
i odciążenie budżetu miasta poprzez wyeliminowanie z niego
wydatków na utrzymanie obiektów sportowych przy jednoczesnym zachowaniu wpływu na sposób ich wykorzystania.
Jednocześnie miano zapewnić dostępność do obiektów
sportowych dla klubów sportowych z terenu Nowej Rudy na
zasadach preferencyjnych, a nie komercyjnych.
cd. na nast. stronie
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Mijające sześć lat działalności CTS spółki z o.o. potwierdziło
niewłaściwy wybór koncepcji zagospodarowania obiektów miejskich. Spółka generuje straty, a dostępność do obiektów jest po
cenach komercyjnych.
Powołanie zakładu budżetowego tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowej Rudzie na bazie miejskich obiektów sportowych pozwoli
na uzdrowienie sytuacji finansowej zarządzanych obiektów.
Ośrodek będzie poddawany bieżącej kontroli przez Radę Miejską
jako jednostka budżetowa. Nie będzie możliwości zasłaniania się
przepisami prawa handlowego, co występuje przy spółce z o.o.
Burmistrz Tomasz Kiliński nie popiera podjętej uchwały, uważając, że Gmina Miejska straci kilkaset tysięcy złotych. Z podjętej
przez Radę uchwały nie są także zadowoleni pracownicy Centrum
Turystyczno-Sportowego, którzy podjęli akcję protestacyjną.
- w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowej Rudzie. (12 głosów „za”, 4 „przeciw”, 4 „wstrzymujące”)
- w sprawie oświadczenia - zawierającego stanowisko
dotyczące powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na stanowisko dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Rudzie (7 głosów „za”, 8
„wstrzymujących”, 5 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu).
W skład Komisji konkursowej ds. rozpatrzenie ofert złożonych w konkursie na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Nowej Rudzie wchodzą: radny Krzysztof Bolisęga,
radny Mikołaj Puch, radny Krzysztof Wcisło.
Następnie Radni zajęli się uchwalaniem budżetu miasta
na 2006r.
Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
przedstawieniu opinii Komisji Stałych Rady oraz dyskusji odbyło
się głosowanie. 15 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących
się” przyjęli budżet miasta na 2006 rok.
Po stronie dochodów znajduje się 50 295 991 zł, po
stronie wydatków 57 273 865 zł, w tym wydatki majątkowe
stanowią 20 653 550 zł, a wydatki bieżące 36 620 315 zł.
Planuje się także zaciągnąć kredyty w wysokości 8 388 514
– w większości kredyty związane są z realizacją inwestycji.
Planowana jest także spłata wcześniej zaciągniętych kredytów kredytów w wysokości 1 410 640 zł. Jest to rekordowy
budżet jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne.
Sesja zakończyła się interpelacjami i zapytaniami radnych oraz
informacjami z bieżącej działalności Przewodniczącej Rady Miejskiej i informacjami z bieżącej działalności komisji stałych Rady.
Rada Miejska wypracowała również stanowisko dotyczące
służby zdrowia, które przedstawiamy poniżej.
Stanowisko Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
przyjęte na sesji w dniu 30 grudnia 2005r.
Rada Miejska w Nowej Rudzie wyraża głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec działań mających miejsce w SP ZOZ w
Nowej Rudzie, które mogą skutkować całkowitą likwidacją noworudzkiego szpitala, a co się z tym wiąże brakiem możliwości
korzystania z usług medycznych świadczonych przez szpital na
rzecz mieszkańców Nowej Rudy.
Działania takie wraz z informacjami o nie podpisaniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia nie tylko na usługi
szpitalne w części dotyczącej oddziałów zabiegowych, ale także
na usługi podstawowej opieki medycznej i usługi specjalistyczne mogą spowodować brak możliwości leczenia mieszkańców
Nowej Rudy w 2006r.
Dlatego też Rada Miejska w Nowej Rudzie wnosi by, odpowiednio, Starosta Kłodzki i Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu podjęli stosowne i skuteczne działania w tych kwestiach,
w zakresie swoich kompetencji.
Awans na stopień nauczyciela mianowanego
9 grudnia br. komisje konkursowe powołane przez burmistrza
przeprowadziły egzaminy dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
O awans ubiegali się i awans ten otrzymali:
Pani Joanna Kazimierska – nauczyciel z Gimnazjum Nr 1;
Pan Adam Tenerowicz – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 2;
Ks. Radosław Stala – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 7; W
grudniu pani wiceburmistrz Marzena Wolińska wręczyła Nauczycielom akty mianowania oraz odebrała uroczyste ślubowanie.
(monp)
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Efekt V Edycji Konkursu
„Żyj Bezpiecznie – To Takie Proste”
Odbyła się V Edycja Konkursu „Żyj Bezpiecznie – To Takie
Proste”, który został zorganizowany przez Komisariat Policji
w Nowej Rudzie oraz Urząd Miasta, a przeznaczony był dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego
miasta.

Konkurs odbył się w grudniu w Sali Miedzianej Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Na gratulacje nigdy nie jest za późno, więc gratulujemy:
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Rudzie za zajęcie I miejsca –
w skład drużyny wchodziły : Monika Walkowiak, Kamila Lis oraz
Joanna Jarosz;
Gimnazjum Nr 3 w Nowej Rudzie za zajęcie II miejsca
– w skład drużyny wchodzili: Paweł Bartnicki, Angelina Zichola
oraz Łukasz Antoniów;
Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie za zajęcie III miejsca
– w skład drużyny wchodzili : Kacper Łukasik, Emilia Wieczorek
oraz Tadeusz Marcinkiewicz
Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie za zajęcie
I miejsca – w skład drużyny wchodzili: Kacper Kasztelaniec,
Monika Myrcha oraz Joanna Korjet;
Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowej Rudzie za zajęcie II
miejsca – w skład drużyny wchodzili: Michał Sarnicki, Wojciech
Strachanowski oraz Paweł Szczepański;
Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie za zajęcie III
miejsca – w skład drużyny wchodzili: Piotr Ryś, Malwina Sikora
oraz Rafał Ochyra.
Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe natomiast Szkoły sprzęt
sportowy.
Wszystkim drużynom raz jeszcze gratulujemy!
(monp)

„Pro Memoria” dla Miejskiego
Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie
Delegacja Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie
była uczestnikiem ogólnopolskiego spotkania szkół, które noszą
imiona bohaterów bitwy o Monte Cassino.
Szkoły noszące imiona bohaterów bitwy o Monte Cassino
utworzyły ogólnopolskie stowarzyszenie i organizują spotkania
- Sejmiki Karpackie. Ostatnie spotkanie, które odbyło sie w
listopadzie 2005 r. odbyło się we Wrześni, gdzie przed dziesięciu
laty zrodziła się idea powstania takiego stowarzyszenia.
Delegacja szkoły złożyła wieniec pod pomnikiem dzieci
wrzesińskich, wzięła też udział Apelu Poległych przy grobie gen.
Abrahama na wrzesińskim cmentarzu.
Sztandar szkoły udekorowany został Medalem Pro Memoria.
Medale Pro Memoria otrzymali także Dariusz Chojecki dyrektor
szkoły oraz Teresa Bazała opiekun szkolnej Izby Pamięci. Na-
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O G Ł O S Z E N I E Nr 1/PS/2006
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z DNIA 3 stycznia 2006 r.
O KONKURSIE NA PROWADZENIE
JADŁODAJNI DLA UBOGICH
MIESZKAŃCÓW MIASTA
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z
późniejszymi zmianami ) Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza
konkurs na realizację zadania:
1. Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta
Nowa Ruda.
2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie
30.000,-zł.
3. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów prowadzenia
jadłodajni, a w szczególności: kosztów zatrudnienia jej pracowników i kosztów żywności.
4. Warunki przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty,
rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji
zadania na które przyznana jest dotacja.
5. Termin realizacji zadania: od 13 lutego 2006 r. do 30
grudnia 2006 r.
6. Warunki realizacji zadania: prowadzenie jadłodajni otwartej nie mniej niż 5 dni w tygodniu, umożliwiającej wyżywienie
minimum 200 najuboższych mieszkańców Nowej Rudy, z możliwością spożycia gorącego posiłku (obiadu składającego się z
co najmniej jednego dania) na miejscu.
7. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik do
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005
r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427) należy składać w zaklejonej
kopercie w terminie do dnia 3 lutego 2006 r. w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1.
8. Rozpatrzenie ofert przez powołaną w tym celu Komisję
nastąpi w terminie do 10 lutego 2006 r. W terminie do 13 lutego
2006 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 w tym jakość działania i
kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizował
zadanie;
· 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;
· ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie
poprzednim.

grodą specjalną uhonorowany został Ryszard Kuś poprzedni
dyrektor szkoły, prezes stowarzyszenia w poprzedniej kadencji.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń szkół w pracy
z Patronem
oraz spotkania z kombatantami.
W 2006
roku szkoła
w Drogosławiu obchodzić będzie
uroczyście
10 – lecie nadania imienia
płk. Józefa
Sokola.
(monp)

Informacje

05 stycznia 2006 r.



OGŁOSZENIE
W SPRAWIE KONKURSÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
W 2006 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 z póź. zm.)
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 10.890,– złotych.
2. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach
piłki nożnej. Na realizację zadania przeznacza się dotację
w kwocie 84.150,– złotych.
3. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
kolarstwa szosowego. Na realizację zadania przeznacza
się dotację w kwocie 7.425,– złotych.
4. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
kolarstwa górskiego. Na realizację zadania przeznacza się
dotację w kwocie 2.970,– złotych.
5. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach
siatkówki męskiej. Na realizację zadania przeznacza się
dotację w kwocie 12.870,– złotych.
6. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
narciarstwa alpejskiego. Na realizację zadania przeznacza
się dotację w kwocie 2.970,– złotych.
7. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach, oraz
lidze tenisa stołowego. Na realizację zadania przeznacza
się dotację w kwocie 1.980,– 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 1.980,– złotych.
10. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach
siatkówki kobiet. Na realizację zadania przeznacza się
dotację w kwocie 6.930,– złotych.
11. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
łuczniczych. Na realizację zadania przeznacza się dotację
w kwocie 7.425,– złotych.
12. Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach
karate. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 1.410,– złotych.
Termin realizacji zadań: rok 2006 roku.
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. (Dz. U. Z 2003 r. nr 193, poz. 1891) które należy składać
w zaklejonych kopertach w terminie do 23.01.2006 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie Rynek 1.
W terminie do 6.02.2006 r. oferenci zostaną powiadomieni
o dokonanym wyborze oferty.
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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PRZETARGU

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.z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

L.p.

1.

1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewid.
działki

Pow.
w m kw.
Opis
działki nieruchomości

udział w placu
manewrowym

Pow. Placu
manewrowego

2.

3.

4.

Nowa Ruda,

obr.3
AM 19
636

19

243/1000

774

ul. Kościelna

5.

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania Cena udziału
przestrzennego
w placu
manewrowym
6.

działka nie
zabudowana

Cena
nieruchomości

7

8

brak planu 411,34 zł + 22% 2.650,00 zł+ 22%
VAT
VAT
( 790EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 18 listopada 2005 r. do dnia 18 grudnia 2005 r.OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa,
nie zabudowana, położona w centrum miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren nieruchomości płaski. Działka położona
jest w rejonie uzbrojonym w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu jednak wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej przez inwestora budowy następuje po stwierdzeniu przez wojewodę zgodności
ustalonych warunków zabudowy z prawem . Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest przeciętna- utwardzony plac. Nieruchomość sprzedawana jest wraz z udziałem 243/1000 części fizycznie nie wydzielonych w placu manewrowym stanowiącym dojazd do opisanej nieruchomości
Nieruchomość nie zabudowana stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 10 stycznia 2006 r. o godz.1100 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 6 stycznia 2006 r. do godz.14 –tej
w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim 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 składa do Burmistrza
Miasta w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek
nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

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.z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.

L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

1.

2.

1.

Nowa Ruda,
ul. Kasztanowa
KW 14578

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

udział

lokalu

3.
obr. 8
AM 12
8/6

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

4.

5.

6.

411

działka nie
zabudowana

brak planu

Cena wywoławcza
nieruchomości

7.
9.100,00 zł
(2.275 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 16 grudnia 2005 r. do dnia 16 stycznia 2006 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 „ teren zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej”. Nieruchomosć nie zabudowana, położona jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednak wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla planowanej przez inwestora budowy następuje po stwierdzeniu przez wojewodę zgodności ustalonych warunków
zabudowy zgodnie z prawem.. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku pólnocnym. Działka położona jest w rejonie uzbrojonym w instalację
elektryczną i wodno-kanalzacyjną (Uwaga: informacja o mediach nie stanowi warunków zasilania i przyłączy). Z uwagi na to,iż działka sklasyfikowana
jest jako użytek rolny, przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Nabywcy, który nie spełni wymogów określonych w ustawie z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nie skorzysta z
przysługującego jej prawa pierwokupu. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i
nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. II przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2006 r. o godz.1100 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz
(Sala Ślubów). Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 20 stycznia 2006 r.
do godz.14 –tej 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 składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie. Bliższych
informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.
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OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie informuje, że podpisze umowy najmu na niżej wymienione
lokale – bez konieczności uczestnictwa w przetargu.
Lp.
1.

Adres lokalu
2.

Pow.
użytkowa

Opis lokalu

w m2
3.

Stawka
w zł/m2

4.

5.
3,91
+ VAT 22%

1.

Nowa Ruda ul.
Piłsudskiego 4

2.

Nowa Ruda
ul. Kościelna 1
II piętro

42,83

3.

Nowa Ruda
ul. Kościelna 1
III piętro

52,72

4.

Nowa Ruda
ul. Kościelna 1
II piętro

33,05

5.

Nowa Ruda ul.
Niepodległości 3

171,86

6.

Bożków 53

22,89

21,81

Pomieszczenie magazynowe (ciemne)
bez instalacji wod.-kan,
Lokal składa się z trzech pomieszczeń, wyposażony w instalację wodkan i elektryczną.
Ogrzewanie z kotłowni lokalnej. Budynek znajduje się w ewidencji
Służby Ochrony Zabytków pod Nr 109
Lokal składa się z trzech pomieszczeń, wyposażony w instalację wodkan i elektryczną.
Ogrzewanie z kotłowni lokalnej. Budynek znajduje się w ewidencji
Służby Ochrony Zabytków po
Nr 109
Lokal składa się z jednego pomieszczenia, wyposażony w instalację
elektryczną (podlicznik), wspólne wc. Ogrzewanie z kotłowni
lokalnej. Budynek znajduje się w ewidencji Służby Ochrony
Zabytków pod Nr 109.
Lokal składa się z trzynastu pomieszczeń, wyposażony w instalację
elektryczną i wod-kan.
+ wc, ogrzewanie z własnej kotłowni lokalnej. Lokal przystosowany
do działalności gastronomicznej. Budynek znajduje się w ewidencji
Służby Ochrony Zabytków pod Nr 251.
Lokal składa się z czterech pomieszczeń, wyposażony w instalację
elektryczną, wod-kan, ogrzewanie z kotłowni lokalnej.

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając w trybie art. 53
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pod nazwą: Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi na
długości L=150,0m w ciągu ul. Wojska Polskiego w
Nowej Rudzie, przewidzianej do realizacji na działkach
nr 17/8 i 18 , Obr.7, AM 13 na wniosek Inwestora Gminy
Miejskiej Nowa Ruda
Ze złożonymi dokumentami można zapoznać się w
Urzędzie Miasta Nowa Ruda w Wydziale Infrastruktury i
Inwestycji , Rynek 11, pok. 206, tel. 872 03-31 , w ciągu 7
dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając w trybie art. 53
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.
717) – zawiadamia o wszczęciu postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa kolektora kanalizacji

8,69
+ VAT 22%

8,69
+ VAT 22%

8,95
+ VAT 22%

6,38
+ VAT 22%

4,30
+ VAT 22%

deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi na długości ok. 140,0m wraz z remontem nawierzchni drogi
w rejonie Osiedla Piastowskiego w Nowej Rudzie na
działkach nr 231, 233/5, 230/5, 242, Obr. 3, AM 13 na
wniosek Inwestora Gminy Miejskiej Nowa Ruda
Ze złożonymi dokumentami można zapoznać się
w Urzędzie Miasta Nowa Ruda w Wydziale Infrastruktury
i Inwestycji , Rynek 11, pok. 206, tel. 872 03-31, w ciągu
7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając w trybie art. 53
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.
717) – zawiadamia o wszczęciu postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa kolektora kanalizacji
deszczowej L=175,0m wraz z remontem nawierzchni
drogi w rejonie Osiedla XXX-lecia w Nowej Rudzie
przewidzianej do realizacji na działkach działki nr
53/29, 54/43, 53/35, 53/44, Obr. 7, AM 6 na wniosek
Inwestora Gminy Miejskiej Nowa Ruda
Ze złożonymi dokumentami można zapoznać się
w Urzędzie Miasta Nowa Ruda w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji , Rynek 11, pok. 206, tel. 872 03-31,
w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.



05 stycznia 2006 r.

Rozmaitości

Nr 105

info Nowa Ruda

14 WOŚP 2006
8 STYCZNIA 2006
RYNEK NOWA RUDA

15:00 W kinie MOK projekcja filmu Woodstock
15:00 – 17:00 SEKCJE MOK
- sekcje wokalno muzyczne
- taniec nowoczesny
- ZPiT

Podziękowanie:
Miejski Ośrodek Kultury
w Nowej Rudzie
dziękuje Ministerstwu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
za dotację przeznaczoną
na modernizację
strojów Zespołu Pieśni i Tańca
„Nowa Ruda”

17:00 BSE – KONCERT ROCKOWY
17:30 ENER-ZA – KONCERT ROCKOWY
18:00 KLEROFOBIA – KONCERT ROCKOWY
18:30 SCORHED – KONCERT ROCKOWY
19:00 SOK BOYS – KONCERT ROCKOWY
19:30 COCKROACH – KONCERT ROCKOWY
20:00 ŚWIATEŁKO DO NIEBA
- licytacje
- licytowanie atrakcji
- taniec hip hopowy
20:30 AK DE MIC – KONCERT HIP HOPOWY
21:00 CHŁOPACZKI Z SĄSIEDZTWA
– KONCERT HIP HOPOWY
21:30 NSC – STYL ŻYCIA
– KONCERT HIP HOPOWY
21:45 ALTER EGO – KONCERT HIP HOPOWY
22:00 ZAKOŃCZENIE

Styczeń 2005

6 – 15. I
godz. 17.00 „Kurczak mały” (77`)
–animowany, prod. USA, b/o
bilet:12 zł
6 – 8. I
godz. 19.00 „Mistrz” (120`)
–dramat, prod. Pol, od 15 lat
wyk. Konstantin Lavronenko, Teresa
Branna bilet: 11 zł
13-15. I
godz. 19.00 „Człowiek ringu” (144`)
–akcja/ dramat, prod. USA, od 15 lat
wyk. Russell Crowe, Rene Zellweger
bilet: 11 zł
20– 22. I
godz. 17.00 „Komornik” (100`)
–dramat/, prod. Pol, od 15 lat
wyk. Andrzej Chyra, Małgorzata
Kożuchowska bilet: 11 zł
godz 19.00 „Egzorcysta początek” (108`)
–horror, prod.USA, od 15 lat
wyk. Izabella Scorupco, Stellan Skarsqard
bilet: 11 zł
27 – 29. I
godz. 17.00 „Plan lotu” (115`)
–thriller, prod. USA, od 15 lat
wyk. Jodie Foster, Sean Bean bilet: 11 zł
godz. 19.00 „Człowiek pies” (115`)
–thriller/akcja, prod. USA, Francja od
15 lat
wyk. Jet Li, Morgan Freeman
bilet: 11 zł

