Informacja
Prezydenta Miasta Świnoujście
o zarządzeniach wydanych w okresie
od dnia 11 sierpnia 2014 roku do 12 września 2014 roku
WO.KP.0057.8.2014

W dniu 11 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenie:
Nr 472/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.37.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Ludzi Morza w Świnoujściu – Etap 1”.

W dniu 12 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

Nr 473/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.36.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie
schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu – etap II – montaż
oraz wyposażenie kontenerów”.
Nr 474/2014 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu
nr WIM.271.1.30.2014 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Przebudowa ulic Hołdu Pruskiego, Kard. S. Wyszyńskiego i Monte Cassino
w Świnoujściu”.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.
3.

Nr 475/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.38.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie skarpy w parku przy ul. Chopina
od strony ul. Herberta, w ramach zadania pn.: »Projekt zintegrowany Śródmieście Przebudowa Parku przy ul. Chopina«”.
Nr 476/2014 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środka trwałego – samochodu
specjalistycznego pożarniczego.
Nr 477/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.33.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu –
Karsiborze wraz z wyposażeniem”.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenie:
Nr 478/2014 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym w postępowaniu nr WIM.271.1.36.2014 dotyczącym wyboru
wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych
na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu – etap II –
dostawa, montaż oraz wyposażenie kontenerów”.
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W dniu 18 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

Nr 479/2014 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym 0017
Przytór miasto Świnoujście przy ul. Pogodnej. Przeznaczono do sprzedaży dz. nr:
- 513/3 o pow. 1158 m2, cena 90.000 zł + VAT,
- 513/4 o pow. 1189 m2, cena 88.000 zł + VAT,
- 513/5 o pow. 1241 m2, cena 84.000 zł + VAT,
- 513/6 o pow. 1354 m2, cena 91.000 zł + VAT,
do każdej z działek przynależy udział wynoszący 1/6 części w działce nr 513/2 o pow.
całkowitej 510 m2 (droga wewnętrzna).
Nr 480/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących przebudowę
pomieszczeń piwnicznych na bibliotekę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 6
przy ul. Staszica 17 w Świnoujściu.

W dniu 19 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenie:
Nr 481/2014 w sprawie powołania komisji do przyjęcia robót budowlanych zrealizowanych
w ramach umowy nr WIM/6/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. na wykonanie zadania
pn.: „Budowa zadaszenia Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu w ramach
budowy Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki w Świnoujściu”.

W dniu 20 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

Nr 482/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym
2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. ,,Wyprawka szkolna”.
Termin ustalono na dzień 18 września 2014 r.
Nr 483/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.20.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania:
»Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin
w Świnoujściu«”.

W dniu 21 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

3.

Nr 484/2014 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym w postępowaniu nr WIM.271.1.37.2014 na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Ludzi Morza w Świnoujściu – Etap 1”.
Nr 485/2014 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą część działki
nr 125 o powierzchni 431 m2, położoną w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego. Umowa
ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Niedziałkowskiego 7, z przeznaczeniem na polepszenie
zagospodarowania nieruchomości przy ul. Niedziałkowskiego 7.
Nr 486/2014 w sprawie sprostowania udziałów w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 53.
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W dniu 27 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

3.

Nr 487/2014 w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonej w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr: 33/1, 33/2, 30/8 i 30/12, obr. 0005.
Nieruchomość o łącznej pow. 6288 m2, cena wywoławcza: 6.200.000 zł + VAT.
Nr 488/2014 w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonej w Świnoujściu przy ul. Zdrojowej, dz. nr: 142/9 i 145/9, obr. 0002. Nieruchomość
o łącznej pow. 8153 m2, cena wywoławcza: 6.250.000 zł + VAT.
Nr 489/2014 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu
nr WIM.271.1.33.2014 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze
wraz z wyposażeniem” na działce 280/2, obr. 15.

W dniu 28 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

3.

4.

Nr 490/2014 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym w postępowaniu nr WSO.OSP.271.1.2014 dotyczącym wyboru
wykonawcy objętego zadaniem pn.: „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP Karsibór”.
Nr 491/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w sprawie zamówienia publicznego nr WSO.OSP.271.1.2014 dotyczącego „Zakupu fabrycznie
nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP
Karsibór”.
Nr 492/2014 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym w postępowaniu nr WIM.271.1.38.2014 dotyczącym wyboru
wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie skarpy w parku
przy ul. Chopina od strony ul. Herberta, w ramach zadania pn.: »Projekt zintegrowany
Śródmieście – Przebudowa Parku przy ul. Chopina«”.
Nr 493/2014 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia odbioru robót
(wykonania oświetlenia ulicy) wykonanych w ramach zadania nr WIM.271.1.2.2014
pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej w Świnoujściu”.

W dniu 29 sierpnia 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.
2.

Nr 494/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Świnoujście
na rok 2014.
Nr 495/2014 w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr XLVIII/380/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2014.

W dniu 1 września 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.
2.

3.

Nr 496/2014 w sprawie sprostowania udziałów w nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 19.
Nr 497/2014 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
administrowania nieruchomością stanowiącą części działek nr: 29/3, 30/10, 30/11 i 31/1,
położonych w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej, o łącznej pow. 1851 m2.
Nr 498/2014 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
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4.

5.

6.

Nr 499/2014 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości położonych w Świnoujściu, za tzw. pasem granicznym. Przetarg dotyczy
działek o powierzchni: 331 m2, 394 m2, 837 m2, 441 m2 i 628 m2 (część działki nr 22, obręb 5)
z przeznaczeniem na uprawę warzyw.
Nr 500/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej, dz. nr: 114/14, 114/16 i 114/21, obr. 0002.
Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 21729 m2, cena: 15.300.000 zł + VAT.
Nr 501/2014 w sprawie przejęcia działki nr 633/21 położonej w obrębie 0005, stanowiącej
drogę wewnątrzosiedlową na osiedlu „Platan Complex” w Świnoujściu. Działka o pow.
6338 m2, przejęta przez Gminę Miasto Świnoujście nieodpłatnie w ramach wykonania
obustronnych zobowiązań.

W dniu 4 września 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.
3.

4.

Nr 502/2014 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
pod nazwą: „Organizacja Międzynarodowego Turnieju Grapplingu RAGNAROK”.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 13.000 zł.
Nr 503/2014 w sprawie sprostowania udziałów w nieruchomości przy ul. Hołdu Pruskiego 10 10A.
Nr 504/2014 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.36.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie ogrzewalni
dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10
w Świnoujściu – etap II – montaż oraz wyposażenie kontenerów”. Wybrano ofertę złożoną
przez Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o. z Płocka, cena brutto: 227.550 zł.
Nr 505/2014 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opiniowania wniosków o dotacje
na zrefinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W dniu 9 września 2014 roku wydałem zarządzenia:
Nr 506/2014 w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Legionów i ulicy Strzeleckiej, obr. 0005,
dz. nr:
- 39/77 i 41/83 o łącznej pow. 980 m2, cena wywoławcza 352.000 zł + VAT;
- 39/82 i 41/79 o łącznej pow. 908 m2, cena wywoławcza 326.000 zł + VAT.
2. Nr 507/2014 w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ulicy Legionów, obr. 0005, dz. nr:
- 39/70 o pow. 598 m2, cena wywoławcza 242.000 zł + VAT;
- 39/61 o pow. 562 m2, cena wywoławcza 228.000 zł + VAT;
do obydwu działek przynależy po 1/13 udziału w dz. nr 39/68 o pow. 601 m2.
3. Nr 508/2014 w sprawie sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego, dz. nr 5/12. Nieruchomość
o pow. 3551 m2, cena wywoławcza: 5.300.000 zł + VAT.
1.
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W dniu 10 września 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

3.
4.

5.

Nr 509/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WOS.272.71.2014 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto
Świnoujście”.
Nr 510/2014
w
sprawie wyboru najkorzystniejszej
oferty
w postępowaniu
nr WIM.271.1.25.2014 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Miasto Świnoujście, jej jednostek
organizacyjnych, Instytucji Kultury i gminnych osób prawnych w okresie od 01.01.2015 r.
do 31.12.2015 r.”. Wybrano ofertę złożoną przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa,
cena brutto: 3.823.951,44 zł.
Nr 511/2014 sprawie sprostowania udziałów w nieruchomości przy ul. Sikorskiego 10.
Nr 512/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
położonej w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej, dz. nr 447, obr. 0006. Nieruchomość
niezabudowana o pow. 170 m2, cena 200.000 zł + VAT.
Nr 513/2014 w sprawie sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej, obr. 0002, dz. nr:
- 17/22 o pow. 728 m2, cena 1.820.000 zł + VAT;
- 17/23 o pow. 380 m2, cena 950.000 zł + VAT;
- 17/24 o pow. 365 m2, cena 912.000 zł + VAT.

W dniu 11 września 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

Nr 514/2014 w sprawie zastosowania 50% ulgi z tytułu opłat za dzierżawę stoisk handlowych
zlokalizowanych na targowisku miejskim przy ul. Kołłątaja w Świnoujściu – pn.: Zielony
Rynek „Pod Zegarem”. Ulga dotyczy listopada, grudnia, stycznia, lutego i marca.
Nr 515/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów
położonych w Świnoujściu przy ul. Barlickiego, z przeznaczeniem na uprawę warzyw. Przetarg
dotyczy dzierżawy czterech działek o pow.: 361 m2, 563 m2, 455 m2 i 500 m2.

W dniu 12 września 2014 roku wydałem zarządzenia:
1.

2.

Nr 516/2014 w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.30.2014 na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Hołdu Pruskiego, Kard. S. Wyszyńskiego
i Monte Cassino w Świnoujściu” ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Nr 517/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.40.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulic Hołdu Pruskiego, Kard. S. Wyszyńskiego
i Monte Cassino w Świnoujściu”.
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