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Z
sesji
Mistrzowie z Nowej Rudy Rady Miejskiej

Na VI Mistrzostwach Polski w Tańcach
Polskich w Puławach, które odbywały się
18 i 19 lutego ZPiT „Nowa Ruda” pokazał,
że w Polsce mało kto jest w stanie mu
dorównać.
W kat. I (7-9 lat) Mistrzostwo Polski
zdobyli Dominika Chrustek oraz Kewin
Knoll, natomiast w kat. II a (10-12 lat)
Mistrzostwo Polski zdobyli Pamela
Piotrowska i Tomasz Kamiński. Tytuł
Pierwszych Wicemistrzów Polski w kat.
V a (19 – 30lat) zdobyli Larysa Górska i
Grzegorz Maślanka. Równolegle odbywał się V Ogólnopolski Turniej Tańców
Polskich dla par klasy B. Również w tej

rywalizacji Nowa Ruda jest w czołówce.
W kat. III b (13-15 lat) Karolina Dobosz
i Przemysław Ziemski zajęli 1 miejsce.
Jakby tych sukcesów było mało w podsumowaniu roku 2005 CIOFF za pierwszą parę roku w kat. IV A uznał Larysę
Górską i Grzegorza Maślankę. Za druga
parę roku w kategorii II A zostali uznani
Pamela Piotrowska i Tomasz Kamiński.
Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” został
uznany zespołem roku 2005 w kat. IV, a
za instruktora roku w tej samej kat. została
uznana prowadząca noworudzki zespół
już od ośmiu lat Ewa Miś.
s.d.

Nowa radna Elżbieta Fecko

Kolejny wykład otwarty
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w auli „Collegium Glacense”
odbędą się kolejne wykłady otwarte.
Tym razem w auli Uczelni 18 marca zagości
wybitny ekonomista prof. Marian Noga.
Prof. Marian Noga to wybitny ekonomista polski, profesor i rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, były senator RP, członek Rady Polityki Pieniężnej. W pracy
naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska. Ogłosił ponad 120 publikacji
naukowych, w tym cztery monografie oraz podręcznik akademicki. Zapraszamy.

22 lutego w sali Uroczystości noworudzkiego ratusza odbyła sie kolejna, XLII
sesja Rady Miejskiej.
Jeszcze przed sprawozdaniem burmistrza z okresu międzysesyjnego Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie
obsadzenia mandatu radnego (19 głosów „za”). W związku z wygaśnięciem
mandatu radnego Grzegorza Szałęgi
w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 10 Komitetu Wyborczego Wyborców „RAZEM”,
stwierdzono wstąpienie na jego miejsce
kandydata z tej samej listy Elżbiety Zofii
Fecko.
Po złożonym ślubowaniu przez nową
radną, Rada Miejska przyjęła następujące
uchwały:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
19 radnych głosowało „za” przyjęciem
przedmiotowej uchwały.
Z wnioskiem o przystąpienie do prac
nad sporządzeniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru znajdującego się pomiędzy ul.
Spacerową i ul. Kłodzką w Nowej Rudzie
do Burmistrza Miasta Nowa Ruda wystąpiła Agencja Rozwoju Regionalnego
„AGROREG” SA jako Zarządzający Noworudzkim Parkiem Przemysłowym.
dokończenie str. 3
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JAK PRZEKAZAĆ PIENIĄDZE I ODPISAĆ
1% OD PODATKU
Możesz wspomóc finansowo stowarzyszenia, fundacje, organizacje charytatywne
mające status Organizacji Pożytku Publicznego
i odpisać z tego tytułu 1% podatku.
Taką możliwość dała Ustawa o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie
Podatnik może wpłacić określoną kwotę do
wysokości 1% należnego podatku na konto organizacji w okresie pomiędzy pierwszym dniem
roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim
dniem złożenia zeznania podatkowego (czyli
najpóźniej do 30 kwietnia 2005) oraz wskazać
ten fakt w formularzu PIT.
Urząd Skarbowy na podstawie zeznania
podatkowego zwróci tę wpłatę w ciągu trzech
miesięcy.
Z tego prawa skorzystać może każdy płacący podatki Polak. W 2004 roku w ten sposób
organizacje otrzymały 10 milionów złotych na
pomoc swoim podopiecznym. Gdyby wszyscy
Polacy skorzystali z tej możliwości kwota
wzrosłaby do 300 milionów złotych. Do tej
pory status organizacji pożytku publicznego
uzyskało około 2000 organizacji.
Jak przekazać 1% podatku?
PIT-36: W praktyce, wypełniając zeznanie
roczne PIT-36, w części „Obliczenie zobowiązania podatkowego”, w rubryce „Kwota
1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz
organizacji pożytku publicznego” (pozycja
181), podatnik wpisuje kwotę odpowiadającą
1% należnego podatku (kwotę zmniejszenia
zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy
w dół) z pozycji 180 i pomniejsza o nią kwotę
należnego podatku (pozycja 182).
PIT-37: Wypełniając zeznanie roczne
PIT-37 w części „Obliczenie zobowiązania
podatkowego”, w rubryce „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji
pożytku publicznego” (pozycja 111), podatnik
wpisuje kwotę odpowiadającą 1% należnego
podatku (kwotę zmniejszenia zaokrągla się do
pełnych dziesiątek groszy w dół) z pozycji 110
i pomniejsza o nią kwotę należnego podatku
(poz.112).
PIT-28: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Dokonanie odliczeń od ryczałtu
oraz zmniejszenia ryczałtu z tytułu wpłaty na
rzecz organizacji pożytku publicznego jest możliwe, jeśli z tych samych tytułów podatnik nie
dokonał odpowiednio: odliczeń od podatku lub
zmniejszenia podatku na podstawie przepisów
ustawy o podatku dochodowym. Wypełniając
zeznanie roczne PIT-28 w części „Obliczenie
należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”, w rubryce „Kwota 1% zmniejszenia
z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku
publicznego” (pozycja 103), podatnik wpisuje
kwotę odpowiadającą 1% należnego ryczałtu
z pozycji 102 i pomniejsza o nią kwotę należnego ryczałtu (poz.104). Uwaga PIT – 28 należy
złożyć w Urzędzie do końca stycznia!
Emeryci i Renciści: Jeśli emeryt lub rencista
nie posiada innych, oprócz emerytury czy renty
dochodów, wówczas otrzymuje rozliczenie od
ZUS-u lub KRUS-u. Chcąc przekazać 1% na
rzecz, wypełnia PIT-37, jak wyżej, wpłacając
wyliczony 1% podatku (na numer rachunku

bankowego danej organizacji) przed złożeniem
zeznania w Urzędzie Skarbowym
Wpłata 1% Zanim złoży się swoje zeznanie
podatkowe w Urzędzie Skarbowym (nie później
niż do 30 kwietnia 2005 r.), należy wpłacić
obliczoną wcześniej kwotę 1% na konto danej
Organizacji Pożytku Publicznego umieszczając
na przekazie bankowym swoje dane (imię,
nazwisko, adres) oraz dane organizacji.
Dowód wpłaty należy przechowywać przez
okres 5 lat liczonych od końca roku złożenia
zeznania podatkowego.
Organizacje, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego w Nowej Rudzie
to:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Nasza Nadzieja”
Wpłacając 1% swojego podatku na konto
Stowarzyszenia możesz:
– pomóc rodzinom w leczeniu i rehabilitacji
niepełnosprawnych dzieci z terenu naszych
trzech gmin
– wspierać działania na rzecz wyrównywania
ich szans edukacyjnych
– przyczynić się do integracji tych osób ze
zdrowymi ludźmi
Tytuł przelewu powinien brzmieć
1% podatku zgodnie z art.27 d ustawy dla
Stowarzyszenia „Nasza Nadzieja”
GBS w Nowej Rudzie Nr Konta: 82 95 36 000
12001 000 29896 0001
Informacje można otrzymać w Biurze Organizacji Pozarządowych w Ratuszu pod „1”
tel. 074 872 0350 e-mail: nson@interia.pl
Noworudzkie Stowarzyszenie
„Pro Publico Bono”
Wpłacając 1% swojego podatku na konto
Stowarzyszenia możesz
– pomóc organizować świetlicę środowiskową
w Nowej Rudzie
– wspierać działania na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych,
– kulturalnych, społecznych dzieci i młodzieży
z Nowej Rudy
Tytuł przelewu powinien brzmieć:
1% podatku dla Stowarzyszenia Pro Publico Bono
GBS w Nowej Rudzie Nr Konta: 23 9536000
12001 000 30111 0001
Informacje można otrzymać w Biurze Organizacji Pozarządowych w Ratuszu pod „1”
tel. 074 872 0350 e-mail: nson@interia.pl
Maltańska Służba Medyczna
oddział Nowa Ruda
Wpłacając 1% swojego podatku na konto
Maltańskiej Służby Medycznej możesz
– wspomóc ludzi biednych, chorych i potrzebujących,
– wspierać pomoc materialną i żywnościową
dla rodzin
Tytuł przelewu powinien brzmieć:
1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku
Publicznego MSM Nowa Ruda
Bank PKO BP I o/Kraków Nr konta: 50 1020
2892 0000 5902 0141 2501
Informacje można otrzymać na internetowej stronie: www.malta.ng.pl bądź tel. 0 604
111 618
Monika Podjacka

Bożena Bejnarowicz – Prze
wodnicząca Rady Miejskiej
przyjmuje mieszkańców w Biu
rze Obsługi Samorządu (ratusz
– Rynek 1, II piętro, pok. nr 15)
w każdą środę w godz. 12.0015.00.
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

Bezpłatny Biuletyn
Samorządowy

info Nowa Ruda

Dwutygodnik, nakład: 1000 egz.

wydawca:
Urząd Miasta i Rada Miejska
w Nowej Rudzie, Rynek 1
tel. centrala (74) 872 0 300,
fax (74) 872 22 68
adres redakcji:
57-400 Nowa Ruda, Rynek 11,
pok. nr 306, III piętro
redaktor naczelny:
Monika Podjacka
rp@um.nowaruda.pl
tel. 872 0 339
druk:
Usługi Poligraficzne
Bogdan Kokot vel Kokociński
57-400 Nowa Ruda,
ul. Armii Krajowej 15
drukarnia@kokocinski.pl
Zajrzyj na stronę internetową
Urzędu Miasta Nowa Ruda:
www.um.nowaruda.bip.info.pl

info Nowa Ruda

Nr 109

Z sesji

Rady Miejskiej
Jednym z etapów tworzenia Noworudzkiego Parku Przemysłowego jest
zagospodarowanie terenów na obszarze
znajdującym się pomiędzy ul. Spacerową
i ul. Kłodzką. Obszar ten w projekcie NPP
znajduje się w strefie eko-energii NPP3
Podstrefie NPP3-1. Zgodnie z wnioskiem
oraz stworzonymi dokumentami programowymi w postaci Programu FunkcjonalnoUżytkowego oraz Wielobranżowej Koncepcji Programowo Przestrzennej obszar ten
planowany jest do zainwestowania między
innymi poprzez budowę hali przemysłowej,
stworzenia zaplecza socjalno-usługowego
na bazie istniejących obiektów oraz zmiany sposobu zagospodarowania terenów
z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne,
place postojowe i parkingi.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 380/
XLVII/02 dotyczącej wniesienia do
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Centrum Turystyczno – Sportowe” w Nowej Rudzie aportu
w formie rzeczy ruchomej.
Za podjęciem uchwały głosowało 11
radnych, 5 radnych wstrzymało się od
głosu, 3 radnych nie wzięło udziału
w głosowaniu.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
18 radnych głosowało „za” przyjęciem
przedmiotowej uchwały.
W związku z możliwością ubiegania
się o wsparcie finansowe, ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację projektu pod nazwą
„Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez
budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” niezbędne jest
podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownej
uchwały, określającej kwotę pożyczki,
przeznaczenie i okres spłat.
Wnioskowana kwota pożyczki stanowi
częściowe pokrycie krajowych środków
publicznych (udział własny beneficjenta
– Gminy Miejskiej Nowa Ruda) w ramach
przedmiotowego projektu. W ramach
wniosku do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wnioskowana jest
również dotacja w wysokości 2.357.709,
75 zł, co pozwoli na pełne pokrycie udziału własnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
(bez uwzględnienia wydatków, które nie
podlegają wsparciu przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz
kosztów niekwalifikowanych projektu)
w ramach przedmiotowego projektu.
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat na korzystanie
z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie
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14 radnych głosowało „za” podjęciem
przedmiotowej uchwały, 5 radnych
„wstrzymało się” od głosu
w sprawie zabezpieczenia w budżecie
Miasta Nowa Ruda w roku 2006 środków na realizację projektu pn. „Modernizacja Sali Widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.”
Za podjęciem uchwały głosowało 19
radnych.
W związku z planowanym ubieganiem
się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa
artystycznego” projektu pn. „Modernizacja
Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Nowej Rudzie” niezbędne jest
podjęcie uchwały intencyjnej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie o zabezpieczeniu
wkładu własnego w planowanym projekcie w roku 2006.
Celem wymienionego wyżej programu
jest poprawa warunków funkcjonowania
instytucji kultury, co przyczyni się do
efektywniejszego realizowania założeń

efektywniejszego realizowania założeń
programowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie w 2006 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 341/
XL/05 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.
Rada Miejska 12 głosami „za”, przy
6 „wstrzymujących się” od głosowania
(1 radny nie brał udziału w głosowaniu)
podjęła przedmiotową uchwałę
Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi do wyłącznej kompetencji
Burmistrza, jako organu wykonawczego
gminy, należy zatrudnianie i zwalnianie
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a zatem także podejmowanie
decyzji co do procedury, zasad i trybu wyłaniania kandydatów na te stanowiska.
Mając powyższe na względzie, oraz
biorąc pod uwagę to, że zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi
podjęcie uchwały uchylającej uchwałę

programowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie w 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia wniosku
o finansowanie działań opisanych
w projekcie pt. „Doskonalenia kadr
w administracji i innych instytucjach
na terenie miasta Nowa Ruda” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
Za podjęciem uchwały głosowało 19
radnych.
W związku z planowanym ubieganiem
się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego „Rozwój
infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” projektu pn. „Modernizacja Sali
Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie” niezbędne jest podjęcie
uchwały intencyjnej Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie o zabezpieczeniu wkładu własnego
w planowanym projekcie w roku 2006.
Celem wymienionego wyżej programu
jest poprawa warunków funkcjonowania
instytucji kultury, co przyczyni się do

rady gminy leży w wyłącznej kompetencji
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, podjęcie
uchwały było zasadne.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „OSiR” w Nowej Rudzie.
Za wprowadzeniem do uchwały daty
1 września 9 radnych głosowało „za”,
7 było „przeciw” i 3 wstrzymało się od
głosu. Za całością uchwały 12 radnych
głosowało „za”, 1 radny był „przeciw” i 5
radnych „wstrzymało się” od głosu.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji stałych
Rady Miejskiej spośród radnych oraz
ustalenia liczby członków.
Za podjęciem przedmiotowej uchwały
głosowało 19 radnych.
Radna Iwona Fecko zasili swoją osobą komisję zdrowia i ekologii oraz komisję
spraw społecznych.
w sprawie zmian w budżecie miasta
na rok 2006.
„Za” wprowadzeniem wszystkich proponowanych zmian głosowało 13 radnych,
6 „wstrzymało się” od głosu
(monp)
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA NOWEJ RUDY
Z DNIA 23 LUTEGO 2006 ROKU
O KONKURSIE NA ZAPEWNIENIE WARUNKÓW
ORGANIZACYJNYCH I PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW
PRZY ULICY SPORTOWEJ 1 W NOWEJ RUDZIE
DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
W 2006 ROKU

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 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 zł.
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.

Co nowego w prawie?
Becikowe – jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka

Od 9 lutego 2006r. obowiązuje zmiana ustawy o świadczeniach
rodzinnych, zgodnie z którą, za urodzenie dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1.000 zł. niezależnie od wysokości
dochodów w rodzinie.
Świadczenie to przysługuje ojcu lub matce dziecka bądź jego
opiekunowi prawnemu. Jest wypłacane niezależnie od ich dochodu.
Przepisy przewidują, że wniosek o becikowe trzeba złożyć w terminie
3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeśli wniosek o tzw. becikowe,
czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zostanie
złożony w terminie dłuższym niż 3 miesiące od urodzenia dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, pozostawi go bez rozpoznania. Jak wyjaśnia
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, o zapomogę mogą też starać
się osoby, których dzieci urodziły się 3 miesiące przed datą wejścia w
życie nowych przepisów (w przypadku dzieci urodzonych 20 listopada
2005r. termin złożenia tego wniosku upływa 20 lutego 2006r.). Rodzice wybierający się do Ośrodka Pomocy Społecznej po tzw. becikowe,
powinni też pamiętać, że po urodzeniu dziecka mogą starać się o 1000
zł. dodatku do zasiłku rodzinnego. Najpierw jednak trzeba być uprawnionym do otrzymywania tego zasiłku, a prawo do niego przysługuje,
jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza miesięcznie 504 zł.
netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 583 zł.).
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 276, poz. 2260).
Marta Grodzicka

POBÓR
Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem
Wojewody Dolnośląskiego pobór na terenie województwa dolnośląskiego
zostanie przeprowadzony w dniach od 6 lutego 2006r do 28 kwietnia 2006r.
1.Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru podlegają mężczyźni
urodzeni w 1987r ,oraz mężczyźni urodzeni w latach 1982-1986,którzy:
dotychczas nie stawali do poboru, ze względu na stan zdrowia zostali
uznani za czasowo niezdolnych od odbycia czynnej służby wojskowej,
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru, złożyli
wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
2.Do poboru wzywa się mężczyzn ,którzy ukończyli 18 lat życia i
zgłosili się ochotniczo do wojskowego komendanta uzupełnień w celu
odbycia zasadniczej służby wojskowej
3.Do poboru wzywa się kobiety urodzone w latach 1978-1988 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby ,które w roku szkolnym
2005/2006 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych
oraz kobiety będące studentkami wyższych szkół morskich, które złożą
pisemny wniosek do burmistrza o wezwanie ich do poboru wraz zzaświadczeniem rektora wyższej szkoły morskiej o pobieraniu nauki w
tej szkole orazjego zgodę na odbywanie zajęć wojskowych.
Pobór dla osób wyżej wymienionych ,mających pobyt stały lub czasowy
ponad 2 miesiące na terenie miasta Nowej Rudy odbędzie się w Kłodzku
ul.Szkolna 8 /Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości/ w dniach 03.03.2006 r.13.03.2006 r. Informacji na przedstawiony temat udziela Barbara Postrach
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich tel.872 0324 lub 872 02208. Poborowi, którzy nie zgłoszą się w terminie wyznaczonym na wezwaniu mogą
dokonać tego obowiązku do 27 kwietnia br.
(um)
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5.Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31
grudnia 2006 roku.
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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207) należy składać w zaklejonych
kopertach w terminie do 23.03.2006 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta
w Nowej Rudzie Rynek 1.
8.Rozpatrzenie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi
w terminie do 28.03.2006 r. W terminie do 3.04.2006 r. oferenci zostaną
powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
9.W roku 2005 na realizację tego samego typu zadania przeznaczono kwotę 55.000 zł.
10.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.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Nowa Ruda
przy ul. Kasztanowej dz. nr 8/6.
ul. Kasztanowa – obr. 8, AM 12, dz. nr 8/6 o powierzchni 411 mkw.
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 północnym. 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. Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom – 9.404, 00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości: – I przetarg 25 listopada 2005 r. – II przetarg – 25 stycznia 2005 r.
Rokowania odbędą się 24 marca 2006 r. o godz. 11. 00 w Urzędzie
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1 (Sala Ślubów)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości
prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do
dnia 20 marca 2006 r. do godz. 15-tej w Sekretariacie Urzędu Miasta,
Rynek nr 1, pok. Nr 13. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie
z napisem „ROKOWANIA – ul. Kasztanowa dz. nr 8/6”
Zgłoszenie powinno zawierać: – imię, nazwisko i adres albo nazwę
lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
podmiot; – datę sporządzenia zgłoszenia; – oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń; – proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty
(max. 10 rat rocznych); – kopię dowodu wpłaty zaliczki.
UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości
nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wysokości 15% wartości nieruchomości podlegającej rokowaniom
w gotówce do dnia 20 marca 2006 r. do godz. 14-tej w kasie Urzędu
Miasta lub w Banku Zachodnim WBK SA O/Nowa Ruda na konto 10 1090
2330 0000 0005 9600 0039. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka
ulega przepadkowi. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub
zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Uczestnik rokowań może złożyć skargę
na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza
Miasta Nowa Ruda. Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Bliższe informacje na temat rokowań można uzyskać w Wydziale
Mienia Komunalnego, Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25 oraz na
stronie internetowej www.um.nowaruda.pl.
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OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zawiadamia, że w dniu 6 marca 2006 roku o godz. 12, oo w świetlicy przy
ulicy Srebrna 1a w Nowej Rudzie odbędzie się przetarg na wynajem lokali użytkowych na terenie miasta i gminy Nowa Ruda.
Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytk.

Opis lokalu

Wadium w zł

2.

w m2
3.

Stawka
wywoławcza
w zł/m2

4.

5.

6.

1.

Nowa Ruda
1.

ul. Piłsudskiego

83, 63

Lokal składa się z ośmiu pomieszczeń, wyposażony
w instalację elektryczną i wod-kan. Budynek znajduje się
w ewidencji Służby Ochrony Zabytków pod numerem 163.

160, 26

Lokal składa się z pięciu pomieszczeń, wyposażony
w instalację elektryczną i wod-kan. WC w lokalu. Budynek
znajduje się w rejestrze Zabytków pod numerem 30. Numer
rejestru 1567 z dnia 16.03.1966 roku. Lokal przeznaczony
wyłącznie na działalność gastronomiczną

101, 50

Lokal składa się z sześciu pomieszczeń, wyposażony
w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie z kotłowni
lokalnej. WC w lokalu. Budynek znajduje się w ewidencji
Służby Ochrony Zabytków pod numerem 203.

Nr 39

2.

3.

Nowa Ruda
ul. Rynek 3

Nowa Ruda
ul. Rynek 16

8, 63

880, 00

+ VAT 22%

11, 77
+VAT 22%

8, 95
+VAT 22%

2.302, 00

1.108, 00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie zakładu, najpóźniej do godz.11, oo w dniu przetargu. Zakład zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Lokale można oglądać w ciągu dwóch dni roboczych przed przetargiem, po wcześniejszym
uzgodnieniu z administrującymi dany lokal Rejonami Obsługi Mieszkańców.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie informuje, że podpisze umowy najmu na niżej wymienione lokale – bez
konieczności uczestnictwa w przetargu.
Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa

Opis lokalu

Stawka
w zł/m2

4.

5.

w m2
1.

2.
Nowa Ruda

1.

ul. Świdnicka 94

3.
27, 51

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń, wyposażony w instalację elektryczną
i wod-kan,

6, 69
+ VAT 22%
3, 91
+ VAT 22%

2.

Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 4

21, 81

Pomieszczenie magazynowe (ciemne)
bez instalacji wod.-kan,

3.

Nowa Ruda
ul. Kościelna 1
II piętro

42, 83

Lokal składa się z trzech pomieszczeń, wyposażony w instalację wod-kan
i elektryczną.
Ogrzewanie z kotłowni lokalnej. Budynek znajduje się w ewidencji Służby
Ochrony Zabytków pod Nr 109

8, 69
+ VAT 22%

4.

Nowa Ruda
ul. Kościelna 1
III piętro

52, 72

Lokal składa się z trzech pomieszczeń, wyposażony w instalację wod-kan
i elektryczną.
Ogrzewanie z kotłowni lokalnej

8, 69
+ VAT 22%

5.

Nowa Ruda
ul. Kościelna 1
II piętro

33, 05

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.

8, 95
+ VAT 22%

6.

Nowa Ruda ul.
Niepodległości 3

171, 86

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.

6, 38
+ VAT 22%

7

Bożków 53

22, 89

Lokal składa się z czterech pomieszczeń, wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie z kotłowni lokalnej.

4, 30
+ VAT 22%

8.

Nowa Ruda
ul. Kościelna 1
I piętro

47, 86

Lokal składa się z trzech pomieszczeń, wyposażony w instalację wod-kan
i elektryczną. Ogrzewanie z kotłowni lokalnej. Budynek znajduje się w ewidencji Służby Ochrony Zabytków po
Nr 109

8, 69
+ VAT 22%
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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 2004 r. 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

2.
Nowa Ruda,
ul. Stara Kolonia
KW 20209

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

udział

lokalu

3.
obr. 4
AM 11
396

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

4.

5.

6.

8.

1142

działka nie
zabudowana

brak planu

1.900, 00 zł
(475 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 22 lutego 2006 r. do dnia 22 marca 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 „ pozostałe tereny, w tym użytków rolnych i nieużytków”. Nieruchomość nie zabudowana, położona na obrzeżach miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren
nieruchomości ze spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości, przeciętna – droga asfaltowa
i drogi utwardzone. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RV. 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 prawnych
w rozporządzaniu nią. I przetarg odbędzie się dnia 27 marca 2006 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 24 marca 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK SA 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.

OGŁOSZENIEO ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem obiektów i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu położonej w Ściborzu, gmina Paczków.
Ośrodek Wczasowy „FREGATA” – województwo opolskie,
powiat Nysa, obręb Ścibórz, gmina Paczków, AM 1, dz. nr 579
o powierzchni 1, 5900 ha.
OPIS nieruchomości: Nieruchomość zabudowana położona jest
w Ściborzu, gmina Paczków nad jeziorem Otmuchowskim przy drodze
krajowej nr 46 Kłodzko- Nysa w otoczeniu terenów rolnych i rekreacyjnych. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest dobra – betonowa droga dojazdowa, ciągi piesze. Jest to nieruchomość o przeznaczeniu rekreacyjnym – ośrodek wypoczynkowy „Fregata”, przylegający
do jeziora i otoczony molem. Ośrodek został wybudowany w latach
1967-1969. Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną,
elektro-energetyczną i telefoniczną. Dla w/w nieruchomości w Sądzie
Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nysie prowadzona jest
KW nr 23552 w której właścicielem gruntu wpisany jest Skarb Państwa
a Gmina Miejska Nowa Ruda użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 oraz właścicielem wzniesionych budynków, budowli i urządzeń
stanowiących odrębną nieruchomość. W skład nieruchomości wchodzą
budynki i budowle o łącznej powierzchni użytkowej 1517, 33 mkw. wraz
z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ośrodka
(baza noclegowa: 17 domków campingowych, baza gastronomicznoturysrtyczna: świetlica z barem, stołówka, pawilon sanitarny, budynek
recepcji, budynek garażowy i i budynki gospodarcze, parking, boiska),
w tym: zlokalizowane na działce nr 579 tj. część budynku stołówki, część
pawilonu sanitarnego oraz 9 domków campingowych, dwusegmentowych typu A (po 4 miejsca noclegowe każdy)., dwa domki campingowe
typu B (4 miejsca noclegowe w każdym)., 5 domków noclegowych typu
C (6 miejsc noclegowych w każdym), budynek recepcji, dwa budynki
gospodarcze, parking i boiska betonowe, ogrodzenie, oraz na części
działki nr 1327, obręb Otmuchów stanowiącej własność Skarbu Państwa
w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu tj. budynek garażowy, część budynku stołówki, część pawilonu sanitarnego, budynek socjalno-dydaktyczny, domek campingowy
dwusegmentowy (6 miejsc noclegowych), hangar sprzętu wodnego,
pirs betonowy. Na mapie zasadniczej brak jest inwentaryzacji obiektu.
Na część działki nr 1327/1 Gmina posiada zawartą umowę dzierżawy

z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wyłoniony
w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie mógł kontynuować
dzierżawę z RZGW po spełnieniu następujących warunków: złożeniu
wniosku określającego cel i okres dzierżawy, koncepcję zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym wyrazi wolę dzierżawy całego
terenu wraz z basenem portowym o łącznej powierzchni 25200 m kw.
z opłatą czynszową roczną ustaloną dla celów rekreacyjnych.
Wa r t o ś ć n i e r u c h o m o ś c i p o d l e g a j ą c a r o k o w a n i o m
– 937.496, 00 zł. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie
w/w nieruchomości: – I przetarg – 30 września 2005 r. – II przetarg
– 5 stycznia 2005 r. Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 20
stycznia 2006 r. do dnia 20 marca 2006 r. Rokowania odbędą się 10
kwietnia 2006 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek nr 1 (Sala Ślubów)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości
prosimy o składanie pisemnnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do
dnia 6 kwietnia 2006 r. do godz. 15-tej w Sekretariacie Urzędu Miasta,
Rynek nr 1, pok. nr 13. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie
z napisem: „ROKOWANIA – Ośrodek Wczasowy – FREGATA”.
Zgłoszenie powinno zawierać: – imię, nazwisko i adres albo nazwę
lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
podmiot; – datę sporządzenia zgłoszenia; – oświadczenie, że zgłaszający
zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty (max. 10
rat rocznych); – kopię dowodu wpłaty zaliczki. UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości podanej do
rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu. Przystępujący do rokowań winien
wpłacić zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia
się od zawarcia umowy w wysokości 15% wartości nieruchomości podlegającej rokowaniom w gotówce do dnia 6 kwietnia 2006 r. do godz. 14-tej
w Banku Zachodnim WBK SA O/Nowa Ruda na konto 10 1090 2330 0000
0005 9600 0039. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania
od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań,
nie później niż przed upływem 3 dni od nia odwołania lub zamknięcia
rokowań. Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności związane
z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Miasta Nowa Ruda. Komisja
przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Bliższe informacje na temat rokowań można
uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.
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OGŁOSZENIEO ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż
budynku użytkowego położonego na terenie miasta Nowa Ruda przy
ul. Jasnej nr 12c.
ul. Jasna nr 12c – obr. 4, AM 9, dz. nr 329/3 o powierzchni
520 mkw. budynek użytkowy o pow. 138, 7 mkw.
Budynek wolno stojący, parterowy bez podpiwniczenia wykonany w systemie tradycyjnym. Ściany murowane z cegły w części
parterowej są silnie zawilgocone i miejscowo zarysowane. Strop
ognioodporny. Dwuspadowy dach drewniany pokryty jest dachówką
ceramiczną – kwalifikuje się do remontu. Dostęp na strych po stalowych klamrach umocowanych do ściany. Na elewacji tynk nakrapiany. W pomieszczeniach budynku posadzki betonowe i lastrykowe
oraz stare okładziny z glazury. Stolarka okienna i drzwiowa oraz
ślusarka jest wyeksploatowana. Wszystkie powłoki malarskie emulsyjne i olejne wymagają odnowienia. Dostępność komunikacyjna do
nieruchomości jest dobra – droga dojazdowa jest utwardzona, brak
ciągów pieszych. Teren przy budynku jest utwardzony trylinką betonową. Przed budynkiem znajduje się żelbetonowy najazd rewizyjny
dla samochodów. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, c.o. i telefonicznej (do
wymiany). Wejścia do budynku znajdują się tuż przy granicy z nieruchomością sąsiednią. Stan techniczny budynku jest dostateczny.
Stopień zużycia oszacowano na 55%. Na nieruchomość stanowiącą
przedmiot przetargu zawarta jest umowa najmu z dnia 21 grudnia 2001 r.
Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom – 51.399, 00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości: – I przetarg 18 października 2005 r. – II przetarg – 6 stycznia 2005 r.Rokowania odbędą się 10 marca 2006 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1 (Sala Ślubów)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości
prosimy o składanie pisemnnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia
6 marca 2006 r. do godz. 15-tej w Sekretariacie Urzędu Miasta, Rynek nr
1, pok. Nr 13. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem
„ROKOWANIA – ul. Jasna nr 12c” Zgłoszenie powinno zawierać: – imię,
nazwisko i adres na lub inny podmiot; – datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; – proponowaną cenę i sposób
jej zapłaty – gotówka czy raty (max. 10 rat rocznych); – kopię dowodu
wpłaty zaliczki. UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż
40% wartości nieruchomości podanejdo rokowań nie będą podlegały
rozpatrzeniu. Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wysokości 15% wartości nieruchomości podlegającej rokowaniom
w gotówce do dnia 6 marca 2006 r. do godz. 14-tej w kasie Urzędu Miasta
lub w Banku Zachodnim WBK SA O/Nowa Ruda na konto 10 1090
2330 0000 0005 9600 0039. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka
ulega przepadkowi. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub
zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Uczestnik rokowań może złożyć skargę na
czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Miasta
Nowa Ruda. Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia
rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Bliższe informacje na temat rokowań można uzyskać w Wydziale
Mienia Komunalnego, Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25 oraz na
stronie internetowej www.um.nowaruda.pl

OGŁOSZENIEO ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Nowa Ruda
przy ul. Zagórze
ul. Zagórze – obr. 8, AM 21, dz. nr 20 o powierzchni 4011 mkw.
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 letniskowej”, 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.. Nieruchomosć nie zabudowana, położona na obrzeżach
miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.
Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej. Teren nieruchomości ze
spadkiem w kierunku południowym, porosnięty trawą. Działka położona
jest w rejonie uzbrojonym w instalalcję elektryczną i wodociągową. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIVa 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. Na nieruchomość
stanowiącą przedmiot przetargu zawarta jest umowa dzierżawy do dnia
31 sierpnia 2006 r. Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom
– 36.420, 00 zł. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie
w/w nieruchomości: I przetarg 18 października 2005 r. – II przetarg
– 6 stycznia 2005 r. Rokowania odbędą się 10 marca 2006 r. o godz.

Ogłoszenia

3 marca 2006 r.



11.30 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1 (Sala Ślubów)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy
o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 6 marca
2006 r. do godz. 15-tej w Sekretariacie Urzędu Miasta, Rynek nr 1, pok.
Nr 13. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA – Zagórz dz. nr 20” Zgłoszenie powinno zawierać: – imię,
nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym
jest osoba prawna lub inny podmiot; – datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; – proponowaną cenę i sposób
jej zapłaty – gotówka czy raty (max. 10 rat rocznych); – kopię dowodu
wpłaty zaliczki. UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż
40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały
rozpatrzeniu. Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w wysokości 15% wartości nieruchomości podlegającej rokowaniom w
gotówce do dnia 6 marca 2006 r. do godz. 14-tej w kasie Urzędu Miasta lub
w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto 10 1090 2330 0000
0005 9600 0039. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania
od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań,
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia
rokowań. Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności związane
z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Miasta Nowa Ruda. Komisja
przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Bliższe informacje na temat rokowań można
uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Rynek nr 11, pok. nr 109, tel.
872 03 25 oraz na stronie internetowej www.um.nowaruda.pl

OGŁOSZENIEO ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta Nowa Ruda ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie miasta Nowa Ruda
przy ul. Zagórze
ul. Zagórze – obr. 8, AM 21, dz. nr 26/1 o powierzchni 6985 mkw.
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 letniskowej”, 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.. Nieruchomosć nie zabudowana, położona na obrzeżach
miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej. Teren nieruchomości
ze spadkiem w kierunku południowym, porosnięty trawą. Działka
położona jest w rejonie uzbrojonym w instalalcję elektryczną i wodociągową. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIVb. 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. Na nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu zawarta
jest umowa dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2006 r. Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom – 58.744, 00 zł.
Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości: – I przetarg 18 października 2005 r. – II przetarg
– 6 stycznia 2005 r. Rokowania odbędą się 10 marca 2006 r. o godz. 11
45 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1 (Sala Ślubów) Osoby
zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie
pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 6 marca 2006 r. do godz.
15-tej w Sekretariacie Urzędu Miasta, Rynek nr 1, pok. Nr 13. Zgłoszenie
należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA – ul. Zagórze
dz. nr 26/1” Zgłoszenie powinno zawierać: – imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
podmiot; – datę sporządzenia zgłoszenia; – oświadczenie, że zgłaszający
zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – gotówka czy raty (max. 10 rat rocznych); – kopię dowodu wpłaty zaliczki. UWAGA! Zgłoszenia z zaproponowaną
ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą
podlegały rozpatrzeniu. Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę
tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy w wysokości 15% wartości nieruchomości podlegającej rokowaniom
w gotówce do dnia 6 marca 2006 r. do godz. 14-tej w kasie Urzędu Miasta
lub w Banku Zachodnim WBK SA O/Nowa Ruda na konto 10 1090 2330
0000 0005 9600 0039. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Uczestnik rokowań może złożyć skargę na czynności
związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Miasta Nowa
Ruda. Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zamknięcia
rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Bliższe informacje na
temat rokowań można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Rynek
nr 11, pok. nr 109, tel. 872 03 25 oraz na stronie internetowej www.
um.nowaruda.pl
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Marzec 2006
27.II – 05. III
godz.17.00 „Opowieści Z Narnii: Lew,
Czarownica i stara szafa” (145`)
przygodowy/fantasy, prod. USA,
od 7 lat
wyk. Georgie Henley, Anna Popplewell
bilet: 12 zł
polska wersja językowa
3 i 5. III
godz. 19.15 „Tylko mnie kochaj” (93`)
Komedia romantyczna, prod. Polska,
od 12 lat bilet: 11 zł
wyk. Maciej Zakościelny, Agnieszka
Grochowska, Agnieszka Dygant

Słodki happening
Po raz trzeci w tłusty czwartek na noworudzkich ulicach można było spotkać
pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, którzy mieli w tym roku do rozdania prawie
300 pączków. Trzeba przyznać, że nadal wielu ludzi jest zaskoczonych słodkim happeningiem ale coraz więcej zaczyna się przyzwyczajać do widoku wielkiego pączka
i słodkiej panienki krążących po noworudzkich ulicach z koszami pełnymi kalorii.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji happeningu dla firm cukierniczych
Studzińskich, Gorczakowskich i Gachowskich.
s.d

Bal Charytatywny

Miejski Ośrodek Kultury powrócił do tradycji organizowania Balów Charytatywnych.
25 lutego w restauracji Rycerska bawiło się prawie sto osób. Bal rozpoczął się
uroczystym Polonezem, który poprowadzili członkowie ZPiT „Nowa Ruda”, a w trakcie
można było zobaczyć pokaz walk rycerskich, pokaz tańca orientalnego i posłuchać
przepięknego recitalu Moniki Danielewskiej. Odbyły się także licytacje, które oprócz
Wojciecha Kołodzieja i Witolda Gajdy z MOK-u poprowadził aktor Robert Gonera.
Największym zainteresowaniem cieszyła się kura liliputka i kosz przetworów, które
zostały zlicytowane za 300 zł. Oprócz tego do licytacji przeznaczono obrazy pani Janiny
Czuchnickiej, damską i męską bieliznę, wspaniałe torty i beczkę piwa. Dochód z balu
zostanie przeznaczony na Stowarzyszenie „Nasz Nadzieja”, którego prezesem jest pani
Irena Caryk. Tegoroczny Bal Charytatywny pokazał, że powrót do tej tradycji jest bardzo
dobrym pomysłem, który corocznie warto wprowadzać w życie zwłaszcza, że przyświeca mu bardzo szczytny cel.
Organizatorzy składają
podziękowania wszystkim, którzy wspomogli organizacje szczególnie:
Eugeniuszowi Gruszcze,
Tadeuszowi Łabuzowi,
Robertowi Lebdzie, Monice
Podjackiej, Księgarni Millenium, Janinie Czuchnickiej,
Tadeuszowi Gołuchowi,
Kazimierze Michalik, sklepowi Melisa, Januszowi
Baranowi, Piotrowi Jankowskiemu (Hurtownia
TMT) oraz panu Waldemarowi Studzińskiemu.
s.d

4, 6, 7, 8. III
godz. 17.00 „Tylko mnie kochaj” (93`)
Komedia romantyczna, prod. Polska,
od 12 lat bilet: 11 zł
wyk. Maciej Zakościelny, Agnieszka
Grochowska, Agnieszka Dygant
10 – 12. III
godz. 17.00 „Marzyciel” (106`)
Dramat, prod. Wielka Brytania, USA,
od 12 lat bilet: 6 zł
wyk. Johnny Deep, Kate Winslet
godz. 19.00 „Podwójna gra” (122`)
Komedia/Dramat/Thriller, prod. USA,
od 15 lat
wyk. Al Pacino, Matthew
McConaughey, Rene Russo bilet: 11 zł

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W MARCU

7 marca
Sekcja teatralna zaprasza na program z okazji Dnia Kobiet (kabaret,
spektakl, piosenka), godz. 15.00
sala widowiskowa.
8 marca
Wystawa z okazji Dnia Kobiet
10 marca
Koncert promujący płytę
„RYMMAJSTER III”. Filia Słupiec
godz. 18.00 .Wstęp 5 zł w cenie
biletu płyta „RYMMAJSTER III”.
Wystąpią między innymi AKA DE
MIC, STYL ŻYCIA, OBRAZ ULICY,
IKONA.
16 marca
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– eliminacje miejskie godz. 10.00
sala miedziana.

