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Czy ulica Piastów i ulica Przechodnia
w Nowej Rudzie będą miały nowy wizerunek?
Stosowny
projekt
uchwały
przygotował
radnym
burmistrz
Tomasz
Kiliński.
Decyzję
w tym temacie
podejmą
radni na sesji
07 czerwca br.
07 czerwca br., podczas sesji Rady Miejskiej, radni
zdecydują, czy ulica Piastów i ulica Przechodnia w Nowej
Rudzie będą miały nowy wizerunek.
Stosowną w temacie uchwałę przygotował burmistrz
Tomasz Kiliński, który zaproponował:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej,i deszczowej
• przebudowę sieci wodociągowej
• budowę sieci gazowej (zakres robót: Zakład Gazowniczy);
• przebudowę oświetlenia ulicznego
• przebudowę nawierzchni jezdni i chodników przy
ul. Piastów na nawierzchnię z kostki kamiennej
• przebudowę nawierzchni jezdni z masy asfaltowej
oraz chodników z kostki betonowej przy ul. Przechodniej
Zakres robót, które finansowałby Urząd Miejski wynosi
ok. 1.900,000 zł – środki pochodzą z GFOŚiGW za wycinkę drzew związaną z budową obwodnicy.
„Potrzeba modernizacji ul. Piastów istnieje od wielu
lat. Była podnoszona przez przedsiębiorców tej ulicy
wielokrotnie, a ponieważ jest to główny pasaż handlowy
miasta powinien stanowić jego wizytówkę” - powiedział
burmistrz Tomasz Kiliński.
Monika Podjacka

60 – lecie założenia
jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Drogosławiu
3 czerwca o godzinie 12.00 Mszą Świętą w Kościele Św. Barbary w Drogosławiu rozpoczną się obchody
60 – lecia założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Drogosławiu.
Podczas Mszy Św. poświęcony zostanie Sztandar, odbędzie sie przemarsz do siedziby jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej przy ul. Nadrzecznej gdzie sponsorzy Sztandaru
przybiją przysłowiowe "gwoździe" i oficjalnie przekażą sztandar jednostce.
Z okazji 60-lecia założenia OSP w Drogosławiu
przekazujemy Państwu najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności w działalności zawodowej,
społecznej oraz w życiu osobistym.
Życzymy,
aby Wasza ofiarna i pełna poświęcenia służba
oraz trud ponoszony w walce z groźnym żywiołem
dawała Wam jak najwięcej satysfakcji,
a wszystkim mieszkańcom
dawała poczucie bezpieczeństwa.
Władze Samorządowe Nowej Rudy
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Z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej...
18 maja br. na wniosek burmistrza Tomasza Kilińskiego odbyła się nadzwyczajna
sesja RM.
W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawach:
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Nowej Rudy na odcinku ulicy Młyńskiej
– w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw uchwał i wniosków odnośnie funkcjonowania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w
Nowej Rudzie.
20 głosami „za” Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Nowej Rudy na odcinku
ulicy Młyńskiej.
Następnie Rada Miejska wysłuchała wystąpień członków Senatu Wyższej Szkoły Biznesu
i Sportu „Collegium Glacense” w sprawie funkcjonowania szkoły. O funkcjonowaniu uczelni
opowiedział Rektor Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”
- Jerzy Mączyński, Zbigniew Kulas – prorektor ds dydaktycznych przedstawił, jak kształtuje
się liczba studentów, natomiast sytuację finansową uczelni przedstawił Wicekanclerz Rafał
Wielichowski.
Po dyskusji na temat funkcjonowania i przyszłości szkoły radni 16 głosami „za”, przy 2
„wstrzymujących się od głosowania”podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do
spraw uchwał i wniosków odnośnie funkcjonowania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu
i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie. W skład komisji weszli radni: radny Dariusz
Kupczyk, radny Zbigniew Grochowski, radny Bogusław Frącek. Komisja będzie pracować do
30 czerwca br.
(monp)

O remontach cząstkowych bieżących i kapitalnych
nawierzchni dróg powiatowych
W związku z licznymi monitami Urzędu Miejskiego kierowanymi do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie złego stanu technicznego dróg powiatowych przebiegających przez Nową Rudę
zarządca przekazał harmonogram robót na 2006 rok, który Państwu przekazujemy:
– droga Nr 3337D – na ulicach:Żeromskiego – wykonanie remontu drogi planuje się do
końca czerwca br.; Sybiraków i Nowej Osadzie zakończenie remontu drogi planowane jest do
15 czerwca br.
– droga nr 3319D – na ulicach: Górnicza, Kopalniana i Zatorze wykonane zostaną do końca
czerwca br. remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco oraz grysami i emulsją do końca
lipca br.
– droga nr 3312D – na ulicach Radkowskiej i Kwiatkowskiego oraz Bożkowskiej (nr 3324D)
remont cząstkowy masą na gorąco zostanie wykonany do końca czerwca br. , remont cząstkowy
emulsją i grysami planuje się zakończyć do końca lipca br.
– Droga nr 3356D – na ulicy Sokola i Zdrojowisko do końca lipca planuje się wykonanie
remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją.
(monp)

MIĘDZYSZKOLNA OLIMPIADA PŁYWACKA
26 maja 2006 r w AQUA CENTRUM w Nowej Rudzie – Słupcu odbyła się I Międzyszkolna
Olimpiada Pływacka dla szkół podstawowych. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała pani
wiceburmistrz Marzena Wolińska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 pani Barbara Fester.
W olimpiadzie wzięło udział 125 dzieci z klas I – VI ze Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły
Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej z Włodowic i Ludwikowic.
Dzieci startowały w stylu klasycznym, dowolnym i grzbietowym na dystansach 25 i 50 m. w każdej kategorii wiekowej
i w poszczególnych konkurencjach były wręczane nagrody
rzeczowe, a każde dziecko po przepłynięciu swojego dystansu otrzymywało słodycze. Szkoły wystawiły również swoje
reprezentacje uczniów, które startowały w sztafetach 6x50 m.
stylem dowolnym otrzymując medale. Celem zawodów było
propagowanie tej dyscypliny sportu oraz wyróżnienie najlepiej
pływających dzieci.
Nagrody rzeczowe, medale i słodycze zostały zakupione
ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, które przyznał Burmistrz Miasta
Nowej Rudy. Organizatorem całej imprezy była Renata Pajdzik
ze Szkoły Podstawowej nr 7, która dziękuje przedstawicielom
Urzędu Miasta Nowej Rudy za przyznane środki finansowe
oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 7 pomagającym w
przeprowadzeniu w/w imprezy.
(UM)

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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W związku, ż tym, że do konkursów na realizację zadań publicznych z
zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006r. ogłoszonych przez
Burmistrza Miasta ( nr 1/A/2006, nr 2/A/2006 i nr 3/A/2006) , nie wpłynęły żadne
oferty, burmistrz ponownie wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia ogłoszeń
o konkursach na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania
patologiom społecznym w 2006r.
O G Ł O S Z E N I E Nr 4/A/2006
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 25 MAJA 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: 3 lipiec - 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 30 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
30 dzieci, 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.

KONKURSY
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12. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
– kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 26 czerwca 2006 r. do
godziny 1000 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 30 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 3 lipca 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 Nowej Rudy Tomasz Kiliński
O G Ł O S Z E N I E Nr 5/A/2006
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 25 MAJA 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: 3 lipiec - 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,
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– 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 26 czerwca 2006 r. do
godziny 1000 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 30 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 3 lipca 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 Nowej Rudy Tomasz Kiliński
O G Ł O S Z E N I E Nr 6/A/2006
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z DNIA 25 MAJA 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: 3 lipiec - 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,
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– 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 26 czerwca 2006 r. do
godziny 1000 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 30 czerwca 2006 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 3 lipca 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 Nowej Rudy Tomasz KilińskI
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O  P R Z E T A R G U

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 II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
Numer
nieruchomości ewidencyjny
Nr KW
działek

2.
Nowa Ruda,
ul. Górnicza
KW 20172

Pow. w
m kw.
działek

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

Udział

lokalu

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 2
AM 25
630
i 631

803
328

działki nie
zabudowane

brak planu

17.200, 00 + 22%VAT
4, 300 EURO

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 17 maja 2006 r. do dnia 17 czerwca 2006 r.
OPIS nieruchomości: Pow. działki nr 630...............803 m2. Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka jest
ogrodzona- faktycznie ( a nie prawnie) połączona jest z nieruchomością sąsiednią działką nr 629. Na terenie nieruchomości rosną młode drzewa
iglaste. Działka nie posiada uzbrojenia. Dostęp do nieruchomości przez działkę nr 631.
Pow. działki nr 631..............328 m2. Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Działka uzbrojona jest w instalacje elektryczną- przez
jej teren przebiega linia elektroenergetyczna- usytuowany jest słup energetyczny. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest dobra- działka
przylega do drogi asfaltowej. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
II przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 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 20 czerwca 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone
wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta
w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr
11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

O G Ł O S Z E N I E

O  P R Z E T A R G U

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 II 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. Kościelna

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Udział

lokalu

3.

4.

obr. 3
AM 19
638

Działki
33

Opis
Przeznaczenie
nieruchomo- w planie zagospości
darowania przestrzennego
5.

Udział
działka nie
w placu
zabudowana
manewro- wraz z udziaPlacu mawym
łem w placu
newrowego
manewrowym
243/1000
774

6.
brak planu

Cena wywoławcza
nieruchomości

8.
Wartość udziału
w placu manewrowym
411, 34 zł+
22%VAT

Cena nieruchomości
3, 500, 00 zł+
22%Vat
(875 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 17 maja 2006 r. do dnia 17 czerwca 2006 r. OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa,
niezabudowana, położona w centrum miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę garażu, jednak wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej przez inwestora
budowy następuje po stwierdzeniu przez wojewodę zgodności ustalonych warunków zabudowy z prawem Działka położona w rejonie uzbrojonym
w instalacje wodno- kanalizacyjną i elektryczną. Nieruchomość sprzedawana jest wraz z udziałem 243/1000 części fizycznie nie wydzielonych
w placu manewrowym stanowiącym dojazd do opisanej nieruchomości. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
II przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2006 r. o godz.1115 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów). Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 20 czerwca 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3
dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza
Miasta w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek
nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.
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info Nowa Ruda

O  P R Z E T A R G U

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 II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki
Udział

1.
1.

2.
Nowa Ruda,
ul. Młyńska
KW 20172

Pow. w
m kw.
działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

lokalu

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 4
AM 8
280

200

działka
zabudowana

brak planu

5.500, 00 zł
1.375 EURO

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 17 maja 2006 r. do dnia 17 czerwca 2006 r. OPIS nieruchomości: Pow. działki nr 280.........200 m2.
Nieruchomość gruntowa, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w odległości
około 300 metrów od drogi Kłodzko-Wałbrzych. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową. Teren nieruchomości płaski, stanowiący podwórze domu
wielorodzinnego. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Działka przylega do brzegu Potoku
Wolibórz. Działka zabudowana jest budynkami jednokondygnacyjnymi. Stan techniczny tego budynku jest bardzo zły- wymagana jest rozbiórka
tego budynku. Drugi budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Ściany osłonowe z cegły ceramicznej, dach jednospadowy o konstrukcji
drewnianej z pokryciem eternitem. Wrota drewniane, dwudzielne. Budynek posiada przeznaczenie garażowo- składowe.
II przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2006 r. o godz.1130 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 20 czerwca 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3
dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza
Miasta w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek
nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

O G Ł O S Z E N I E

O  P R Z E T A R G U

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 II 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. Młyńska
KW 20172

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

Udział

lokalu

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 4
AM 8
281

149

działka
zabudowana

brak planu

2.200, 00 zł
55 EURO

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 17 maja 2006 r. do dnia 17 czerwca 2006 r. OPIS nieruchomości : Pow. działki nr 281............149 m2.
Nieruchomość gruntowa, nie zabudowania, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
w odległości około 300 metrów od drogi Kłodzko-Wałbrzych. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową. Teren nieruchomości płaski, stanowiący
podwórze domu wielorodzinnego. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Działka przylega
do brzegu Potoku Wolibórz. Działka zabudowana jest budynkami nie związanymi trwale z gruntem- o charakterze tymczasowym.
II przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2006 r. o godz.1145 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów).
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej w gotówce do dnia 20 czerwca 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3
dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza
Miasta w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek
nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 2 maja
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 51/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 2 maja
2006 r.:

– ul. Kombatantów RP nr 2/18 Obr. 8, AM 1, dz. nr 41/24
– ul. Niepodległości 17/2 Obr. 5, AM 6, dz. nr 359/3
– ul. Niepodległości Obr. 5, AM 6, dz. nr 359/4
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 13 czerwca 2006 r. do
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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OGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek nr 1 dnia 11 maja
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 54/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 11 maja
2006 r.:
– ul. Bohaterów Getta nr 19/2 Obr.3, AM 20, dz. nr 373/5 i 373/7
– ul. Akacjowa Obr. 8, AM 1, dz. nr 72/27
– ul. Górnicza 16/25 Obr. 2, AM 26, dz. nr 640/7
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 czerwca 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 maja 2006 r. zostały wywieszone wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 55/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
11 maja 2006 r.:
– Oś. Piastowskie nr 14/III/5 Obr. 3, AM 17, dz. nr 238
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 czerwca 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 15 maja
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości
lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, będący załącznikiem do
Zarządzenia Nr 57/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 maja
2006 r.:
– ul. Łużycka nr 1/4 Obr. 5, AM 3, dz. nr 87
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 26 czerwca 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 18 maja
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika
wieczystego i właściciela budynków , będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 58/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 18 maja
2006 r.:
– Oś. XXX- lecia nr 1-5 Obr. 7, AM 6, dz. nr 53/12
– Oś. XXX- lecia nr 12 i 15 Obr. 7, AM 6, dz. nr 89
– Oś. XXX- lecia nr 14 Obr. 7, AM 6, dz. nr 53/12
– Oś. XXX- lecia nr 11 Obr. 7, AM 6, dz. nr 53/60
– Oś. XXX- lecia nr 6 Obr. 7, AM 6, dz. nr 53/11
– ul. A. Fredry nr 55a i nr 55b Obr.3, AM 18, dz. nr 264/2
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 28 czerwca 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 22 maja
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionych nieruchomości
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, będących załącznikami do
Zarządzenia Nr 65/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 maja
2006 r.:
– ul. płk.J.Sokola nr 1/2 Obr. 2, AM 23, dz. nr 516
– Oś. Piastowskie nr 13/III/9 Obr. 3, AM 17, dz. nr 237
– Oś. Piastowskie nr 13/II/2 Obr. 3, AM 17, dz. nr 237
– ul. Szpitalna nr 5/II/15 Obr. 3, AM 17, dz. nr 192/1
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 3 lipca 2006 r. do Urzędu
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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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 24 maja
2006 r. zostały wywieszone wykazy niżej wymienionej nieruchomości
nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, będącej załącznikiem
do Zarządzenia Nr 66/06 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 24 maja
2006 r.:
– ul. A. Asnyka Obr. 6, AM 3, dz. nr 304/5
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 5 lipca 2006 r. do Urzędu
Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
(o wartości nie przekraczającej 60.000 Euro)
I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza
Kościuszki, 57-402 Nowa Ruda, ul. Szkolna 3, tel. 8723027.
II. Ogłasza przetarg nieograniczony: na wykonanie zadania: „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej
Rudzie przy ul. Szkolnej 3.
III. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Szkole Podstawowej
nr 7, 57-402 Nowa Ruda, ul. Szkolna 3. Cena formularza
10, 00 zł.
IV. Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja toalet na
parterze w segmencie „B” budynku dydaktycznego w Szkole
Podstawowej nr 7 przy ul. Szkolnej 3 w Nowej Rudzie
obejmująca: Przebudowę-rozbiórkę istniejących i budowę
ścianek działowych kabin wg załączonego projektu. Wymiana odcinków instalacji wodno-kanalizacyjnych, demontaż
i montaż „białej armatury”, wymianę stolarki drzwiowej, kafelkowanie ścian i posadzek, remontowe prace wykończeniowe
i malarskie.
Szczegółowy zakres robót oraz wykaz materiałów, które
dostarczy Zamawiający, określa
„Przedmiar robót” wraz z projektem stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: od 26 czerwca –
25 sierpnia 2006 r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Złożenie oferty zgodnej z wymogami specyfikacji.
2. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1
ustawy:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności,
2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego,
3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
3. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie
art.24 ustawy.
4. Wpłacenie wymaganego wadium.
VIII. Wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł.
IX. Kryteria oceny i ich znaczenie:
1. Spełnia warunki określone w specyfikacji.
2. 100% cena oferty brutto.
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.
– w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Szkolna 3, 57402 Nowa Ruda do dnia 14 czerwca 2006 r. do godz. 1200.
XI. Termin związania ofertą:
Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni od daty terminu
składania ofert.
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echa dni nowej rudy
Dziękujemy

Miejski Ośrodek Kultury jako organizator tegorocznych Dni Nowej Rudy
składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które
wspomogły organizacje wielu imprez. Do
sukcesu Dni Nowej Rudy przyczyniły:
Browary Piast, BZWBK Bank Zachodni,
Oknoplast Kraków, ZPAS S.A, Pensjonat
Harenda, Pensjonat Góra Anny, Telewizja
Kablowa Vectra, Centrum Turystyczno
Sportowe, Usługi Poligraficzne Bogdan
Kokot vel Kokociński, COM System,
Agencja Ochrony K2, Urząd Miasta Nowa
Ruda, Urząd Gminy Nowa Ruda, ZGKiM
Nowa Ruda, Noworudzkie Usługi Komunalne, PKS Nowa Ruda, Firma Usługowo
Przewozowa „Podróżnik” – Krzysztof
Zdrzalik.
Miejski Ośrodek
Kultury w Nowej Rudzie
składa podziękowania
Międzynarodowemu
Funduszowi Wyszechradzkiemu za pomoc w
możliwości spotkania
noworudzian z naszymi
przyjaciółmi z Broumova. Misją Funduszu
jest wspomaganie rozwoju ściślejszej
współpracy między Republiką Czeską,
Polską, Słowacją i Węgrami oraz wzmacnianie ich wzajemnych powiązań.
Dyrektor MOK w Nowej Rudzie
Wojciech Kołodziej

