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40 rodzin odebrało klucze do nowo wybudowanego budynku socjalnego.
Przypomnijmy, na remont budynku pozyskaliśmy
654 tysiące złotych ze środków Funduszu Dopłat.
Generalnym wykonawcą robót była Agencja Rozwoju
Regionalnego „AGROREG” S.A. - podwykonawcami
noworudzkie firmy.
Burmistrz Tomasz Kiliński w obecności dyrektora
ZGKiM – Mariana Zdunka , prezesa ARR „AGROREG” S.A. - Jerzego Dudzika oraz kierownik MOPSu – Anny Frankowskiej wręczył klucze pierwszym
wprowadzającym się rodzinom.

fot. Andrzej Włodarczyk

budynek
przy ul. Zaułek 7 zasiedlony

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej przyjęta
Absolutorium Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda udzielone
Plan dochodów na koniec 2005 roku wynosił 34.435,976 zł,
zaś wykonanie 33.637,121 zł, co stanowi 97,68% wykonania.
Plan wydatków na koniec 2005 roku wynosił 35.932,961 zł, zaś
wykonanie 35.052,716 zł co stanowi 97,55% wykonania. Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.415,595 zł (przy
planowanym 1.496,985 zł), wydatki majątkowe w 98,03% a ich
udział w wydatkach ogółem stanowi 11,64% . Zadłużenie gminy
na koniec 2005 roku wyniosło 6.338,137 zł, co stanowi 18,84%
wykonanych dochodów roku budżetowego. Po przedstawieniu
pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2005 rok, przedstawieniu po-

zytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu
budżetu miasta za 2005 rok Rada podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Nowa Ruda. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , 5
radnych „wstrzymało się” od głosu, 1 radny nie wziął udziału w
głosowaniu.
Konsekwencją w/w uchwały było przedstawienie Radzie
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda oraz przedstawienie pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Z ostatniej chwili:

Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu
rozpocznie się remont drogi wojewódzkiej 381
(informację o tym, że jeszcze w tym tygodniu wykonawca rozpocznie prace
otrzymaliśmy od dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich)
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INFORMACJA NA TEMAT DROGI WOJEWÓDZKIEJ 381
NOWA RUDA - SŁUPIEC
DROGI PODLEGŁEJ MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
SZANOWNI MIESZKAŃCY
Po obsunięciu się w dniu 1 kwietnia drogi wojewódzkiej nr 381 między Nową Rudą a Słupcem i
jej zamknięciu rozpoczęliśmy natychmiast współpracę z dyrekcją Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu odpowiedzialną za drogę i jej naprawę.
W tym samym dniu na miejscu zdarzenia spotkaliśmy się z dyrektorem DZDW Panem Wojciechem Stefunko i przedstawicielami Policji.
Miejsce zdarzenia w tym dniu obejrzał ekspert Pan Prof. Antoni Szydło. Od początku do prac
przystąpili specjaliści z zakresu budowy dróg Politechniki Wrocławskiej. Mieli za zadanie przygotować
ekspertyzę określającą przyczyny awarii oraz sporządzić projekt naprawy drogi wraz z kompletną
dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia prac. W dniu 14.04.2006 (ubiegły piątek) ww. opracowanie
przedłożono Dolnośląskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który w dniu 18.04.2006 (wtorek po
świętach) wystąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na zlecenie robót bez przetargu. Wedug informacji dyrekcji DZDW wyrażenie zgody nastąpiło 24.04.2006. Do końca tygodnia
wykonawca przystąpi do prac.
Przewidywany czas wykonania naprawy 14 dni.
Wszystkie wyżej wymienione informacje przedstawiam Państwu na podstawie faktów oraz prawie
codziennych rozmów z wrocławską dyrekcją Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Od dnia 3 kwietnia usilnie nalegałem wraz z Policją na zorganizowanie spotkania w celu
uzgodnienia i prawidłowego oznakowania objazdów. Do spotkania doszło niestety dopiero w dniu
7.04.2006 r. Z mojej inicjatywy udział w nim wzięli: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, Gmina Nowa Ruda, PKP, Policja i Straż Miejska. Obecny przebieg objazdu jest wypracowanym
kompromisem wszystkich stron.
Informuję, że objazd ulicą Kołową nie jest możliwy ze względu na trwające roboty na zamkniętej
również drodze powiatowej ul. Nowa Osada oraz ze względu na jej stan techniczny (droga nie przystosowana do tak dużego obciążenia ruchem –częściowo droga gruntowa).
Objazd ul. Stara Kolonia (droga częściowo miasta, częściowo Gminy Nowa Ruda) nie możliwy ze
względu na stan techniczny oraz trwające prace przy budowie obwodnicy miasta.
Informuję również, że droga od Słupca przez Dzikowiec jest drogą powiatową do skrzyżowania w
Woliborzu. Od krzyżówki w Woliborzu do Nowej Rudy jest to droga wojewódzka.
Szanowni Mieszkańcy
Oświadczam, że dołożyłem i dokładam wszelkich starań, aby Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich maksymalnie szybko usunęła awarię. Jest to poważna katastrofa, którą należy usunąć w sposób
właściwy i dobrze przygotowany aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi. Jedną
z przyczyn zawalenia drogi jest niewłaściwe w ocenie ekspertów z Politechniki Wrocławskiej wykonanie
poszerzenia tej drogi kilkanaście lat temu.
Jednocześnie informuję, iż przyśpieszyliśmy rozpoczęte w 2005r prace nad projektem i budową drogi alternatywnej, miejskiej łączącej Słupiec z Nową Rudą w celu uniknięcia w przyszłości podobnych utrudnień.
Ze swojej strony bardzo przepraszam mieszkańców za powstałe trudności i brak rzetelnej informacji.
								
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta
Tomasz Kiliński

Informacje z Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.
 przy ul. Kościelnej trwa wymiana węzła wodociągowego, wykonawca robót Zakład Wodociągów
i Kanalizacji zakończy prace do 5 maja br.
 do 15 maja br. potrwa remont muru oporowego przy ul. Kościelnej, w związku z remontem ul.
Martwa nadal jest nieprzejezdna
 w związku z rozpoczętą budową obwodnicy oraz prowadzonymi robotami ziemnymi na podstawie
danych od głównego wykonawcy robót: firmy HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o. HEILIT +
WOERNER BAU GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce informujemy, że od 8 maja br. nie będzie możliwości
przejazdu ul. Stara Kolonia od strony ul. Niepodległości. Dojazd do ul. Stara Kolonia dla mieszkańców
będzie możliwy od strony Słupca (Dzikowiec Kolonia).
 w związku z bardzo złym stanem technicznym ul. Żeromskiego w Nowej Rudzie oraz po wystosowaniu licznych monitów do Zarządu Dróg Powiatowych i brak reakcji zarządcy tej drogi Urząd
Miejski, w celu poinformowania użytkowników w/w drogi podjął decyzję o umieszczeniu nad drogą
baneru informującego o treści: ul. Żeromskiego stanowi własność Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
Skargi i wnioski: tel. 074 865 75 23.
Za wszelkie utrudnienia komunikacyjne spowodowane remontami - przepraszamy
Kolejny biuletyn INFO NOWA RUDA ukaźe się 19.05.2006

Bożena Bejnarowicz – Przewod
nicząca Rady Miejskiej przyjmu
je mieszkańców w Biurze Obsługi
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…
26 kwietnia br. w sali uroczystości noworudzkiego ratusza odbyła się
sesja Rady Miejskiej. I tym razem gospodarze miasta zaprosili zacnych
gości. Byli nimi przedstawiciele kombatanckich organizacji działających
w naszym mieście: pani Irena Dąbek – Prezes Związku Sybiraków
Koło w Nowej Rudzie, pan Stanisław Miszczak – Przewodniczący
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pan
Mieczysław Szalewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju.
Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Tomasz Kiliński w
imieniu wszystkich Radnych złożyli Gościom serdeczne podziękowania
dla wszystkich członków stowarzyszeń za to, że możemy cieszyć sie z
tego, że żyjemy w niepodległym i demokratycznym kraju.
Historia naszego Narodu jest taka, jak losy Polaków, bolesne,
często tragiczne, pełne z jednej strony nieszczęść, ale też pełne

bohaterstwa, wręcz heroizmu. Dzięki temu, że tak wielu Polaków
potrafiło mimo przeciwności zachować poczucie polskości, patriotyzmu, wiarę w Wolną Polskę, nam, współczesnym, dane jest żyć teraz
w niepodległym kraju.
Historia Narodu to nie tylko to, co zostało spisane, to nie tylko dokumenty, to także, a może przede wszystkim pamięć. Pamięć o tym,
co było, ustny przekaz dotyczący naszej przeszłości. To wspomnienia
bezpośrednich uczestników, wręcz współtwórców tego, co dziś już
jest historią. Korzystajmy z tego, że są wśród nas osoby pamiętające tamte dni, naoczni świadkowie tamtych zdarzeń, pełnych chwały
i tragizmu zarazem. Państwa wspomnienia są jak otwarta księga.
Korzystajmy z tego, by poznać swoją historią, bo Naród bez historii
traci swoją tożsamość.
W imieniu Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i własnym składam na
Państwa ręce serdeczne podziękowania dla wszystkich członków
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Związku Sybiraków Koło w Nowej Rudzie,
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
za to, że możemy cieszyć sie z tego, że żyjemy w niepodległym
i demokratycznym kraju, wolni od wojen, represji i niepewności jutra.
Dziękujemy i zapewniamy Państwa o naszym szacunku. Prosimy
o to, byście Państwo jak dotąd uczyli młodych ludzi patriotyzmu i
wszystkich humanistycznych wartości, jakie sprawiają, że możemy
powiedzieć o sobie: jesteśmy ludźmi i godnie żyjemy wykorzystując
dany nam czas.
Gościem Rady Miejskiej i Burmistrza była także pani Stanisława Zu
mer – Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich im. Elizy Orzeszkowej,
która w tym roku obchodzi 60 – lecie swojej społecznej pracy.
Przewodnicząca RM odczytała list gratulacyjny, który także przytaczamy:
Każda działalność społeczna wymaga dużo pracy, zaangażowania i umiejętności organizacyjnych. Za każdą taką działalnością stoją
ludzie, którzy potrafią wytyczyć cel do zrealizowania, zgromadzić
wokół siebie społeczników, pokierować nimi tak, by zamierzenia z
planów stały sie faktami, wreszcie, by przekonać ludzi do tego, że
można i trzeba brać sprawy w swoje ręce, a chcieć to móc. Sukces
w działalności społecznej jest wynikiem wielu czynników, ale zawsze
najważniejszym jest człowiek i jego zaangażowanie w to, co robi.
Nie trzeba nikomu przypominać, jak ważne i odpowiedzialne role
społeczne pełnią kobiety. W wielu przypadkach muszą one pogodzić
pracę zawodową z obowiązkami domowymi, macierzyństwem, z
innymi formami samorealizowania się. To wszystko jest możliwe do
wykonania, a najlepszym tego dowodem są Panie zrzeszone w Lidze
Kobiet Polskich. Dlatego też z okazji jubileuszu 60–lecia istnienia Koła
Ligi Kobiet Polskich im. Elizy Orzeszkowej, składamy na Pani ręce,
serdeczne gratulacje dla wszystkich Pań – Członków Koła oraz dla
wszystkich jego sympatyków.
Dziekujemy za Waszą pracę na rzecz społeczności noworudzkiej,
za podejmowane inicjatywy i za ich widoczne i odczuwalne społecznie efekty. Wierzymy, że w następnych latach Koło będzie nadal
osiągało sukcesy w pracy na rzecz społeczności noworudzkiej i tym
samym zyska sobie jeszcze liczniejsze grono sympatyków. Życzymy
Paniom dalszych sukcesów w pracy społecznej, zawodowej i w życiu
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osobistym. Wasze zaangażowanie w sprawy miasta pokazuje innym,
także młodzieży, że wiele ważnych, nierzadko trudnych spraw można
pozytywnie załatwić.

Po licznych zapytaniach radnych dotyczących sprawozdania Burmistrza z realizacji uchwał oraz prac w okresie międzysesyjnym, a w
szczególności pytaniach dotyczących wojewódzkiej drogi 381, czystości
oraz sprzątania chodników i ulic w mieście, sprawozdanie zostało przyjęte 17 głosami przy 4 głosach „wstrzymujących się”.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 rok. Plan dochodów na koniec 2005 roku wynosił
34.435,976 zł, zaś wykonanie 33.637,121 zł, co stanowi 97,68% wykonania. Plan wydatków na koniec 2005 roku wynosił 35.932,961 zł,
zaś wykonanie 35.052,716 zł co stanowi 97,55% wykonania. Budżet
gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.415,595 zł (przy planowanym
1.496,985 zł), wydatki majątkowe w 98,03% a ich udział w wydatkach
ogółem stanowi 11,64% . Zadłużenie gminy na koniec 2005 roku wyniosło 6.338,137 zł, co stanowi 18,84% wykonanych dochodów roku
budżetowego. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej
dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok,
przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wykonaniu budżetu miasta za 2005 rok Rada podjęła uchwałę w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Nowa Ruda. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , 5 radnych
„wstrzymało się” od głosu, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Konsekwencją w/w uchwały było przedstawienie Radzie wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Nowa Ruda oraz przedstawienie pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta. Po przedstawieniu opinii Rada
Miejska 15 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się” udzieliła
absolutorium Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.
Ponadto radni zajęli się podjęciem następujących uchwał:
- w sprawie: zmieniająca uchwałę nr 360/XLII/06 w sprawie wprowa
dzenia zmian w budżecie miasta – za podjęciem przedmiotowej
uchwały głosowało 18 radnych
- w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006
– „za” podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 17 radnych, 2
radnych „wstrzymało się” od głosu
- w sprawie: zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie
udziału Gminy Miejskiej Nowa Ruda w funduszu remontowym
wspólnot mieszkaniowych oraz zasobów remontów w budynkach
komunalnych – kredyt w wysokości 1.280,000 zł - „za” podjęciem
przedmiotowej uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał
się” od głosu
- w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów
sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie – W okresie od
30 grudnia 2005r. uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie
była zmieniana już trzykrotnie. Ostatnio również zaistniała potrzeba
dokonania zmiany, albowiem Komisja Spraw Społecznych w dniu 4
kwietnia 2006r. wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie liczby godzin
nieodpłatnego korzystania przez organizacje sportowe z dużej hali widowiskowej przy ul. Kłodzkiej 16. Dokonano analizy zapotrzebowania
na korzystnie z obiektów sportowych złożonego przez organizacje
sportowe działające w Nowej Rudzie. Przeprowadzono bezpośrednie
rozmowy z zainteresowanymi, analizując ilość godzin wykorzystania
obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w okresie 3 miesięcy br. Komisja
ustaliła, że należy określić nową liczbę godzin nieodpłatnego korzystania
z dużej hali widowiskowej przy ul. Kłodzkiej 16.
Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz fakt licznych zmian
uchwały uzasadnione było podjęcie nowej uchwały w tej kwestii. „Za”
podjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był
„przeciw”, 4 „wstrzymało się” od głosu, 1 nie brał udziału w głosowaniu
- w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Pro
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 - 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 nakładają na gminę,
jako zadania własne, prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem
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narkomanii. Zadania te realizowane są ze środków pochodzących z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
które wydatkowane mogą być jedynie na podstawie, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Zaplanowane w preliminarzu środki na konkretne zadania, mogą być
w zależności od potrzeb w drodze uchwały Rady Miejskiej, przesunięte
na inne zadania określone programem.
Ponieważ do 31 marca 2006 r. nie została wykorzystane w całość
środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 z rozdziału
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, pozostałe środki w wysokości
26.854,-zł przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006. W związku
z tym konieczne jest dokonanie zmian w Rozdziale 4 – Preliminarz
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Wydatków i Harmonogram Realizacji MPPiRPA oraz PN. Zmiany te
polegają na: - zwiększeniu ogólnej kwoty przewidzianej na realizację
programu z 400.000,-zł do 426.854,-zł oraz zwiększeniu środków w
punkcie III/1 z 23.000,- zł do 27.000,-zł, w punkcie III/3 z 74.313,-zł do
84.100,-zł, w punkcie IV/1 z 10.000,- zł do 11.000,-zł, w punkcie VIII z
1.023,-zł do 1.635,-zł; - dodaniu punktu III/5c adaptacja pomieszczeń
przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w dzielnicy
Słupiec 15.500,-zł; -zmniejszeniu środków w punkcie III/2b z 10.000,zł do 5.955,-zł. Powyższe zmiany umożliwią pełniejsze wykorzystanie
środków przeznaczonych na realizację programu w bieżącym roku. W
związku z tym podjęcie uchwały było uzasadnione. „Za” przedmiotową
uchwałą głosowało 17 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu, 1
radny nie brał udziału w głosowaniu.
W sprawach różnych porządku obrad sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła apel, który umieszczamy poniżej.
monp
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Rady Miejskiej i Burmistrza podjęty na sesji w dniu 26 kwietnia 2006r.
Działając na podstawie § 26 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 60/VI/03 Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 kwietnia 2003r. W sprawie Statutu
Gminy Miejskiej Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 85, poz. 1747, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w
Nowej Rudzie podejmuje apel, o następującej treści:
Mając na względzie interes wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz innych osób, korzystających z drogi wojewódzkiej
nr 381, przebiegającej przez miasto Nowa Ruda, Rada Miejska wyraża
swoje oburzenie stanem technicznym przedmiotowej drogi.
Przedmiotowa droga jest głównym ciągiem komunikacyjnym,
służącym nie tylko mieszkańcom miasta, ale także obsłudze międzynarodowego ruchu turystycznego, przedsiebiorcom oraz innym jej
użytkownikom. Natężenie ruchu, w tym pojazdów ciężkich, jest bardzo
duże i z roku na rok rośnie. To powoduje postępującą degradację stanu
technicznego przedmiotowej drogi, tym bardziej, że brak jest od wielu
lat znaczących inwestycji i remontów. Dodatkowo w dniu 1 kwietnia
2006r. nastąpiło obsunięcie się części jezdni przedmiotowej drogi, co w
konsekwencji spowodowało faktyczny brak łączności pomiędzy dwiema
częściami miasta, konieczność wyznaczenia uciążliwych objazdów
i degradację wyznaczonych w tym celu dróg, niedostosowanych do
ciężkiego transportu.
Dodatkowym aspektem sprawy jest fakt, iż przedmiotowa droga,
jako główny ciąg komunikacyjny miasta w znaczący sposób wpływa
na postrzeganie miasta przez podmioty gospodarcze – potencjalnych
inwestorów chcących zainwestować w podstrefie noworudzkiej WSSE
"INVEST-PARK" oraz w Noworudzkim Parku Przemysłowym. Podobnie
droga ta ma duże znaczenie w aspekcie planów turystycznego rozwoju
miasta, stanowiącego możliwość stworzenia alternatywnych dla przemysłu miejsc pracy w mieście dotkniętym bardzo wysokim poziomem
bezrobocia. Starania Władz Samorządowych w kierunku pozyskania
inwestorów i rozwoju turystycznego regionu są zgodne z założeniami
strategii rozwoju województwa, rozwoju powiatu kłodzkiego oraz opracowywanej nowej strategii rozwoju miasta.
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Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 11 kwietnia 2006 r.
zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości lokalowych
przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do Zarządzenia Nr
43/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 11 kwietnia 2006 r.:
– A. Fredry nr 57/II/11 Obr. 3, AM 18, dz. nr 265
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261,
poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w
terminie do dnia 23 maja 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek nr 1.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 11 kwietnia
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 38/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 28 marca
2006 r.:
– Łączna nr 3/5 Obr. 2, AM 21, dz. nr 499/5
– Szpitalna nr 5/I/10 Obr. 3, AM 17, dz. nr 192/1

Wielokrotne monity ze strony Władz Samorządowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda w sprawie remontu drogi nr 381, kierowane do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i do Dolnośląskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w większości przypadków
kończyły sie na deklaracjach. W piśmie DZDW/ZP/0831/9/9/05 z dnia
1 lipca 2005r. zapewniano, że: „W projekcie planu na 2006r. wg potrzeb DZDW uwzględni przede wszystkim konieczność kompleksowej
odnowy nawierzchni drogi 381 w Nowej Rudzie”. Natomiast w piśmie
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2006r.
jest już tylko informacja o tym, że nie przewiduje sie w bieżącym roku
odnowy nawierzchni drogi nr 381 w obrębie Nowej Rudy i że będą wykonane tylko remonty cząstkowe. Podano w powołanym piśmie także
informacje o tym jakie remonty wykonano od 1999r. Widać, po stanie
nawierzchni przedmiotowej drogi, że te remonty nie spełniły swojego
zadania. Stan techniczny drogi jest miejscami tragiczny, a korzystający
z niej mają o to pretensje do Samorządu Miejskiego Nowej Rudy. Ubytki
w jezdni stwarzają duże zagrożenie dla ruchu kołowego, ich głębokość
sięga miejscami kilkunastu centymetrów, a rozmieszczenie praktycznie
wyklucza bezpieczne poruszanie się pojazdami.
Reasumując Rada Miejska w Nowej Rudzie oraz Burmistrz Miasta
apelują do Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego
i do Marszałka Województwa o podjęcie skutecznych i możliwie jak
najszybszych działań mających na celu poprawę istniejącego stanu
rzeczy, apeluje o zwiększenie w budżecie środków finansowych z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej nr 381 w granicach Nowej
Rudy i rozpoczęcie prac remontowych, tak by droga stała się przejezdna
i bezpieczna dla jej użytkowników.
Rada Miejska w Nowej Rudzie i Burmistrz apelują o działania, o
konkretne i szybkie działania, gdyż deklaracje, nawet najładniej sformułowane nie rozwiążą problemu i nie naprawia stanu nawierzchni
przedmiotowej drogi, głównego ciągu komunikacyjnego tak dla ruchu
miejskiego jak i tranzytowego.
Apelujemy o działania, o konkretne i szybkie działania!
Rada Miejska				
Burmistrz Miasta
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Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261,
poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie
w terminie do dnia 9 maja 2006 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek nr 1.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 11 kwietnia
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 42/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 11 kwietnia
2006 r.:
– Piastów nr 24-26/5 Obr. 3, AM 16, dz. nr 178/1
– Rynek nr19/4 Obr. 3, AM 19, dz. nr 303/18
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z
2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ mogą składać
wnioski o nabycie w terminie do dnia 23 maja 2006 r. do Urzędu Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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ZARZĄDZENIE Nr 48 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia ogłoszeń o konkursach
na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r.
O G Ł O S Z E N I E Nr 1/A/2006
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 24 KWIETNIA 2006 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 uchwały Nr
310/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Nowa Ruda
z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku Burmistrz Miasta
Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego pn:
ORGANIZACJA WYJAZDOWEGO WYPOCZYNKU
LETNIEGO DLA DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD
OPIEKĄ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11
ust. 3 powyższej ustawy.
2. Forma realizacji zadania – wsparcie.
3. Celem realizacji zadania jest zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
kontynuacja zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku
szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja
wypoczynku dzieci.
4. Termin realizacji zadania: 24 czerwiec - 31 sierpień 2006 r.
5. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 20.000,-zł.
Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2005 r.
przekazana została dotacja w wysokości 19.950,-zł.
6. Warunki realizacji zadania:
- organizacja minimum 14 dniowego wypoczynku poza terenem
miasta Nowa Ruda,
- nieodpłatny udział w wypoczynku minimum 40 dzieci wytypowanych przez MOPS,
- zapewnienie całodziennego zakwaterowania, wyżywienia i opieki,
- zapewnienie transportu,
- realizacja programu profilaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego,
- posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego
rodzaju zadania,
- posiadanie wykwalifikowanej kadry wychowawczej,
- zapewnienie zgodnych z zasadami BHP warunków realizacji
zadania.
7. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla 40 dzieci (po 500,-zł na dziecko), a w szczególności:
zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, wynagrodzenia opiekunów, materiałów do realizacji programu– w części dotyczącej
realizacji zadania oraz koszty administracyjne, które nie mogą
przekroczyć 5% otrzymanej dotacji.
Koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: zakup
wyposażenia i sprzętu, koszty promocji i reklamy, koszty wkładu
własnego rzeczowego i kadrowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.).
8. Warunki składania ofert:
- oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207),
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym,
do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i
umocowanie osób go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy
od daty wystawienia),
- sprawozdania merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
za ostatni rok,
- program z zakresu profilaktyki uzależnień i program wychowawczy, które prowadzone będą w trakcie realizacji zadania,
- oświadczenie: o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta
Nowa Ruda, organów podatkowych i ZUS, o zapoznaniu się
z treścią ogłoszenia o konkursie, o posiadaniu uprawnień i
kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego,
- ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty
np. referencje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp.

9.Wymogi formalne:
- złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez
osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne
podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,
- złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na
wzorze oferty miejscach,
- wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,
- prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,
- złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
10. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania
na które przyznawana jest dotacja.
11. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy
uwzględnieniu podanych informacji,
- wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy
zadania),
- ocena przedstawionego programu profilaktycznego i wychowawczego,
- doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o
podobnym charakterze i zasięgu,
- budżet projektu – szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych
oferenta,
- liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone
na jednego uczestnika.
Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu
przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona
Burmistrz Miasta Nowa Ruda.
12. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja
2006 r. do godziny 1500 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro,
- w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu
do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,
- oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem
„Konkurs na realizację zadania publicznego pn. Organizacja
wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci znajdujących się
pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” oraz podać
nazwę i adres oferenta,
- oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
13. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 2 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 9 czerwca 2006
r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 oraz opublikowanie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
www.um.nowaruda.bip.info.pl
Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest:
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik
adres e-mail: wis@um.nowaruda.pl; tel. 074 872 03 26
Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
14. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji:
- podpisuje umowę w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu
Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, pokój 302,
- przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do
dostarczenia dodatkowo dwóch egzemplarzy oferty, trzech
egzemplarzy oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze
stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy, innych
dokumentów wymienionych w ogłoszeniu oraz o ile nastąpiły
zmiany w stosunku do złożonej oferty trzech egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania
publicznego podpisane przez osoby upoważnione.
15. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i
rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy
wyłonionym oferentem a Gminą Miejską Nowa Ruda.
Przekazanie dotacji na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie
określonym w umowie.
Burmistrz Miasta
Tomasz Kiliński
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ZARZĄDZENIE Nr 48 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia ogłoszeń o konkursach
na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r.
O G Ł O S Z E N I E Nr 2/A/2006
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 24 KWIETNIA 2006 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 uchwały Nr
310/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Nowa Ruda
z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku Burmistrz Miasta
Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego pn:
ORGANIZACJA PÓŁKOLONII LETNICH DLA DZIECI
Z GRUP RYZYKA W DZIELNICY CENTRUM
1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11
ust. 3 powyższej ustawy.
2. Forma realizacji zadania – wsparcie.
3. Celem realizacji zadania jest zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
kontynuacja zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku
szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja
wypoczynku dzieci.
4. Termin realizacji zadania: 24 czerwiec - 31 sierpień 2006 r.
5. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 6.500,-zł.
Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2005
r. przekazana została dotacja w wysokości 6.500,-zł.
6. Warunki realizacji zadania:
- organizacja dwóch minimum 10 dniowych turnusów,
- nieodpłatny udział w każdym turnusie minimum 25 dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i ubogich,
- organizacja zajęć i zapewnienie opieki minimum 6 godzin
dziennie,
- zapewnienie minimum dwóch posiłków dziennie,
- zapewnienie lokalu lub innej formy pomieszczeń,
- realizacja programu profilaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego,
- posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego
rodzaju zadania,
- posiadanie wykwalifikowanej kadry wychowawczej,
- zapewnienie zgodnych z zasadami BHP warunków realizacji
zadania.
7. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla 50 dzieci (po 130,-zł na dziecko), a w szczególności:
wyżywienia, wynagrodzenia opiekunów, wycieczek, materiałów
do realizacji programu – w części dotyczącej realizacji zadania
oraz koszty administracyjne, które nie mogą przekroczyć 5%
otrzymanej dotacji.
Koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: zakup
wyposażenia i sprzętu, koszty wkładu własnego rzeczowego i
kadrowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego
sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.).
8. Warunki składania ofert:
- oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207),
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym,
do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i
umocowanie osób go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy
od daty wystawienia),
- sprawozdania merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
za ostatni rok,
- program z zakresu profilaktyki uzależnień i program wychowawczy, które prowadzone będą w trakcie realizacji zadania,
- oświadczenie: o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta
Nowa Ruda, organów podatkowych i ZUS, o zapoznaniu się
z treścią ogłoszenia o konkursie, o posiadaniu uprawnień i
kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego,
- ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty
np. referencje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp.

9. Wymogi formalne:
- złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez
osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne
podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,
- złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na
wzorze oferty miejscach,
- wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,
- prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,
- złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
10. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania
na które przyznawana jest dotacja.
11. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy
uwzględnieniu podanych informacji,
- wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy
zadania),
- ocena przedstawionego programu profilaktycznego i wychowawczego,
- doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o
podobnym charakterze i zasięgu,
- budżet projektu – szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych
oferenta,
- liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone
na jednego uczestnika.
Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu
przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona
Burmistrz Miasta Nowa Ruda.
12. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wybrania do realizacji
zadania więcej niż jednej oferty.
13. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja
2006 r. do godziny 1500 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro,
- w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu
do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,
- oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem
„Konkurs na realizację zadania publicznego pn. Organizacja
półkolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Centrum”
oraz podać nazwę i adres oferenta,
- oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
14. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 2 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 9 czerwca 2006
r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 oraz opublikowanie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
www.um.nowaruda.bip.info.pl
Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest:
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik
adres e-mail: wis@um.nowaruda.pl; tel. 074 872 03 26
Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
15. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji:
- podpisuje umowę w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu
Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, pokój 302,
- przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do
dostarczenia dodatkowo dwóch egzemplarzy oferty, trzech
egzemplarzy oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze
stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy, innych
dokumentów wymienionych w ogłoszeniu oraz o ile nastąpiły
zmiany w stosunku do złożonej oferty trzech egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania
publicznego podpisane przez osoby upoważnione.
16. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i
rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy
wyłonionym oferentem a Gminą Miejską Nowa Ruda.
Przekazanie dotacji na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie
określonym w umowie.
Burmistrz Miasta
Tomasz Kiliński
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ZARZĄDZENIE Nr 48 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia ogłoszeń o konkursach
na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 r.
O G Ł O S Z E N I E Nr 3/A/2006
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 24 KWIETNIA 2006 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 uchwały Nr
310/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Nowa Ruda
z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku Burmistrz Miasta
Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego pn:
ORGANIZACJA PÓŁKOLONII LETNICH DLA DZIECI
Z GRUP RYZYKA W DZIELNICY SŁUPIEC
1. Do konkursu przystąpić mogą podmioty wymienione w art. 11
ust. 3 powyższej ustawy.
2. Forma realizacji zadania – wsparcie.
3. Celem realizacji zadania jest zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
kontynuacja zajęć profilaktycznych prowadzonych w czasie roku
szkolnego oraz zagospodarowanie czasu wolnego i organizacja
wypoczynku dzieci.
4.Termin realizacji zadania: 24 czerwiec - 31 sierpień 2006 r.
5. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 6.500,-zł.
Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2005 r.
przekazana została dotacja w wysokości 6.500,-zł.
6. Warunki realizacji zadania:
- organizacja dwóch minimum 10 dniowych turnusów,
- nieodpłatny udział w każdym turnusie minimum 25 dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i ubogich,
- organizacja zajęć i zapewnienie opieki minimum 6 godzin
dziennie,
- zapewnienie minimum dwóch posiłków dziennie,
- zapewnienie lokalu lub innej formy pomieszczeń,
- realizacja programu profilaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego,
- posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego
rodzaju zadania,
- posiadanie wykwalifikowanej kadry wychowawczej,
- zapewnienie zgodnych z zasadami BHP warunków realizacji
zadania.
7. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla 50 dzieci (po 130,-zł na dziecko), a w szczególności:
wyżywienia, wynagrodzenia opiekunów, wycieczek, materiałów
do realizacji programu – w części dotyczącej realizacji zadania
oraz koszty administracyjne, które nie mogą przekroczyć 5%
otrzymanej dotacji.
Koszty, które nie będą mogły zostać pokryte z dotacji: zakup
wyposażenia i sprzętu, koszty wkładu własnego rzeczowego i
kadrowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego
sprzętu biurowego, amortyzacji, zużycia itp.).
8. Warunki składania ofert:
- oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207),
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym,
do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i
umocowanie osób go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy
od daty wystawienia),
- sprawozdania merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
za ostatni rok,
- program z zakresu profilaktyki uzależnień i program wychowawczy, które prowadzone będą w trakcie realizacji zadania,
- oświadczenie: o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta
Nowa Ruda, organów podatkowych i ZUS, o zapoznaniu się
z treścią ogłoszenia o konkursie, o posiadaniu uprawnień i
kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego,
- ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty
np. referencje, listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami itp.

9. Wymogi formalne:
- złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez
osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne
podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,
- złożenie pieczątek oferenta we wszystkich wymaganych na
wzorze oferty miejscach,
- wypełnienie wszystkich miejsc w ofercie,
- prawidłowo i czytelnie sporządzona kalkulacja kosztów,
- złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
10. Zasady przyznania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie, efektywność realizacji zadania
na które przyznawana jest dotacja.
11. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert:
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy
uwzględnieniu podanych informacji,
- wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy
zadania),
- ocena przedstawionego programu profilaktycznego i wychowawczego,
- doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o
podobnym charakterze i zasięgu,
- budżet projektu – szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych
źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych
oferenta,
- liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone
na jednego uczestnika.
Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu
przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona
Burmistrz Miasta Nowa Ruda.
12. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wybrania do realizacji
zadania więcej niż jednej oferty.
13. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja
2006 r. do godziny 1500 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro,
- w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje jej data wpływu
do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie,
- oferty należy składać w zaklejonej kopercie z oznaczeniem
„Konkurs na realizację zadania publicznego pn. Organizacja
półkolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Słupiec”
oraz podać nazwę i adres oferenta,
- oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
14. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 2 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 9 czerwca 2006
r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 oraz opublikowanie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
www.um.nowaruda.bip.info.pl
Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest:
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej – Leszek Wójcik
adres e-mail: wis@um.nowaruda.pl; tel. 074 872 03 26
Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
15. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji:
- podpisuje umowę w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu
Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, pokój 302,
- przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do
dostarczenia dodatkowo dwóch egzemplarzy oferty, trzech
egzemplarzy oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze
stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy, innych
dokumentów wymienionych w ogłoszeniu oraz o ile nastąpiły
zmiany w stosunku do złożonej oferty trzech egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania
publicznego podpisane przez osoby upoważnione.
16. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i
rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy
wyłonionym oferentem a Gminą Miejską Nowa Ruda.
Przekazanie dotacji na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie
określonym w umowie.
Burmistrz Miasta
Tomasz Kiliński
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Repertuar kina MOK w Nowej Rudzie

maj 2006
28.IV - 9. V
godz. 17.00 „Jan Paweł II” (128`)
-Biograficzny, prod. Włochy, USA, od 15 lat

wyk. Jon Voight, Cary Elwes bilet:12 zł
5-7 V
godz. 19.15 „Spacer po linie” (135`)
Biograficzny, prod. USA, od 15 lat
wyk. Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon

bilet:11 zł

19-21. V
godz. 19.00 „Zejście” (99`)
horror, prod. Wielka Brytania, od 15 lat
wyk. Alex Reid, Natalie Jackson Mendoza

bilet 11 zł

26.V - 04. VI
godz 17.00 „Czerwony kapturek
prawdziwa historia” (80`)
- animowany/komedia, prod. USA od lat b/o
polska wersja językowa

bilet: 12 zł

26 - 28. V
godz 19.00 „Good Night, and Good
Luck” (93`)
-Dramat, prod. USA, od 15 lat
wyk. George Clooney, David Strathairn,
Paticia Clarkson

bilet: 11 zł

Obchody
Święta Narodowego 3 maja
Program uroczystości w Kłodzku:
• godz. 10.15 – Zbiórka pocztów sztandarowych przed Kościołem P.W.Matki Bożej
Różańcowej (Plac Franciszkański 1)
• godz. 10.30 – Msza Święta w intencji
Ojczyzny
• godz. 11.45 – Przejście na Plac Bolesława
Chrobrego
• godz. 12.00 – Powiatowe i Miejskie Obchody Święta Narodowego 3 maja
- wciągnięcie flagi na maszt i odegranie
hymnu
- wyczytanie pocztów sztandarowych
biorących udział w uroczystości
- przywitanie przez Starostę Kłodzkiego
gości przybyłych na uroczystość
- wystąpienia okolicznościowe
- recytacje utworów okolicznościowych w
wykonaniu uczniów Liceum im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku pod opieką
Alicji Szpiech
- koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej
Koncertowej Stowarzyszenia Muzyków
Ziemi Kłodzkiej.

