INFORMACJA NR WO-KP.0057.2.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 18 STYCZNIA 2016 R. DO 12 LUTEGO 2016 R.
NUMER
29/2016

30/2016

31/2016
32/2016

33/2016

34/2016

35/2015

36/2016
37/2016

DATA

OKREŚLENIE ZADANIA, SPRAWY

DODTAKOWE INFORMACJE

2016-01-18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik w Wydziale Rozwoju
Gospodarczego
2016-01-18 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia - zadanie nr 1: „NEON” Wojciech Norberciak
publicznego nr WIM.271.1.47.2015 dotyczącego wyboru wykonawcy
z Częstochowy, cena: 38.745 zł
na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji - zadanie nr 2, nr 4, nr 5, nr 9: „MB – MAXIPROJEKT
projektowej dla zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności
Beata Starzyńska” z Koszalina, cena odpowiednio:
publicznej w Świnoujściu”
26.814 zł, 40.590 zł, 18.450 zł, 35.055 zł
- unieważnienie postępowania w części nr 3, nr 6, nr 7,
nr 8 z uwagi na ceny ofert przewyższające kwotę
przeznaczoną na zamówienie
2016-01-18 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta
Świnoujście
2016-01-18 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży gruntu wraz z nieodpłatnym ul. 11 Listopada, dz. nr 79/392, pow. 28 m2
przeniesieniem własności znajdującego się na tym gruncie garażu na rzecz cena 10.360 zł + VAT, pow. garażu 16 m2
dzierżawcy, który sfinansował garaż ze środków własnych
2016-01-18 w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego łączna pow. 1788 m2
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Świnoujściu przy ulicy cena wywoławcza: 306.000 zł + VAT
Brzegowej, dz. nr: 16/1 i 19/4, obręb 013
2016-01-18 w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości dotacji miesięcznych 13 stawek zróżnicowanych w zależności od placówki
przekazywanych z budżetu Gminy Miasto Świnoujście szkołom publicznym,
szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznemu
przedszkolu specjalnemu oraz niepublicznemu ośrodkowi rewalidacyjnowychowawczemu
2016-01-18 w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości dotacji miesięcznej przekazywanej 108,11 zł w przeliczeniu na jednego ucznia
z budżetu Gminy Miasto Świnoujście szkołom podstawowym niepublicznym,
w których zorganizowano oddziały przedszkolne
2016-01-18 w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości dotacji miesięcznej przekazywanej 348,91 zł w przeliczeniu na jednego ucznia
z budżetu Gminy Miasto Świnoujście niepublicznym punktom przedszkolnym
2016-01-18 w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości dotacji miesięcznej przekazywanej 654,21 zł w przeliczeniu na jednego ucznia
z budżetu Gminy Miasto Świnoujście przedszkolom niepublicznym
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38/2016

2016-01-18 w sprawie udzielenia dotacji ustawowej
ponadgimnazjalnych w Świnoujściu

39/2016

2016-01-18 w sprawie udzielenia dotacji ustawowej dla Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Świnoujściu
2016-01-18 w sprawie udzielenia dotacji ustawowej dla przedszkoli niepublicznych
w Świnoujściu

40/2016

dla

niepublicznych

41/2016

2016-01-18 w sprawie udzielenia dotacji ustawowej dla szkół publicznych

42/2016

2016-01-18 w sprawie udzielenia dotacji ustawowej dla niepublicznych
podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

szkół

szkół

1. I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”
2. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego
Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej
3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jadwigi Królowej
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WZDZ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

43/2016
44/2016

45/2016

2016-01-18 w sprawie udzielenia dotacji ustawowej dla niepublicznego punktu
przedszkolnego
2016-01-18 w sprawie sprzedaży w drodze VIII przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej
dz.: 17/22 i 17/23, obręb nr 0002

4.
1.
2.
-

-

Przedszkole Niepubliczne „MOTYLEK”
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „JEŻYK”
Aktywne Przedszkole „KOGUT”
Przedszkole Niepubliczne „WIATRACZEK”
Gimnazjum dla Dorosłych WZDZ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa WZDZ
Technikum Zawodowe WZDZ
Społeczna
Szkoła
Podstawowa
Społecznego
Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej
Szkoła Podstawowa Fundacji „Logos”
Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa
Szkoły Gimnazjalnej
Gimnazjum Fundacji „Logos”
Punkt Przedszkolny „Tygrysek”
Punkt Przedszkolny „MOTYLEK”
dz. nr 17/22, pow. 728 m2
cena wywoławcza: 1.820.000 zł + VAT
dz. nr 17/23, pow. 380 m2
cena wywoławcza: 950.000 zł + VAT

2016-01-19 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i ogłoszenia o przetargu
w postępowaniu nr WIM.271.1.1.2016 dotyczącym wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego obejmującego wykonanie docieplenia
budynków szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania
pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”
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46/2016

2016-01-19 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o powierzchni 370 m2
położony w Świnoujściu przy ul. Węgierskiej

47/2016

2016-01-20 w sprawie wydzielenia pomieszczeń z zasobu tymczasowych pomieszczeń
Gminy Miasto Świnoujście z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne
grupy C
2016-01-20 zmieniające zarządzenie Nr 191/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie
powołania członków Rady Sportu Miasta Świnoujście
2016-01-20 w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie
ewidencyjnym 0017 Przytór miasto Świnoujście
2016-01-20 w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej u zbiegu ulicy
Zalewowej i Gajowej w obrębie ewidencyjnym 0018 Przytór m. Świnoujście
2016-01-20 w sprawie sprzedaży w drodze VII przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Bydgoskiej, dz. nr: 272/4
i 273/3, obr. 0005
2016-01-20 w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego,
dz. nr: 6/4 i 6/5, obr. 003
2016-01-21 w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr XVII/133/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia
17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście
na rok 2016
2016-01-21 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego nr WIM.271.1.48.2015 pn.: „Wycinka i karczowanie drzew
i krzewów w Świnoujściu – działki nr: 243/22, 243/28, 227/3, 272/1, 273/8,
273/10 i 243/29, obręb 5 w jednostce ewidencyjnej Miasto Świnoujście
przy ul. Bydgoskiej”
2016-01-25 w sprawie sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016

48/2016
49/2016

50/2016

51/2016

52/2016

53/2016

54/2016

55/2016

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddz. Gospodarowania
Nieruchomościami z siedzibą w Poznaniu – dzierżawa
gruntu (część dz. nr 30, obr. 0014) oraz pomieszczeń
gospodarczych (o pow. 44 m2) z przeznaczeniem
na polepszenie
zagospodarowania
nieruchomości
przyległej, tj. działki nr 54/4
ul. Steyera 51/113 i 51/115
odwołana: Lidia Masłowska
powołani: Zdzisław Gogol i Dawid Szymański
- dz. nr 282/2, pow. 928 m2, cena: 74.000 zł + VAT
- dz. nr 282/3, pow. 972 m2, cena: 77.000 zł + VAT
dz. nr: 522/2, 523/2 i 524/1, łączna pow. 1 ha 3935 m2
cena 273.000 zł + VAT
łączna pow. 1028 m2
cena wywoławcza: 416.000 zł + VAT
łączna pow. 38625 m2
cena wywoławcza: 17.500.000 zł + VAT

Zakład Usług Leśnych „ZUL” Dariusz Mróz z Kiełpina
cena brutto: 162.000 zł

biegli sądowi:
Marzena Kowalska i Aleksandra Waszczyszyn
kwota na realizację: 11.900 zł
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56/2016

57/2016

58/2016

59/2016

60/2016
61/2016

62/2016

63/2016

64/2016
65/2016
66/2016

67/2016

2016-01-25 w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej, dz. nr: 114/14, 114/16
i 114/21, obr. 0002
2016-01-25 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.4.2016 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Świnoujściu II etap”
2016-01-26 w sprawie sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Rycerskiej 13,
dz. nr 192/3, obr. 0005
2016-01-26 w sprawie wprowadzenia trybu postępowania w związku z centralizacją zasad
rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Świnoujście,
jej jednostkach i zakładach budżetowych
2016-01-26 w sprawie założenia ewidencji zabytków dla Gminy Miasta Świnoujście
2016-01-27 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia
2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”
2016-01-27 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Udzielanie schronienia
i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10, w okresie
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”
2016-01-27 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Wspieranie lokalnej
społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, w okresie
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”
2016-01-27 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2016
2016-01-27 w sprawie powołania zespołu do przygotowania i zorganizowania wydarzenia
plenerowego pn.: „Pchli Targ”
2016-01-27 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie
dziennych domów pomocy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2016 r.”
2016-01-27 w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela z tytułu utraty
własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 487/2, obr. 17

łączna pow. 21729 m2
cena wywoławcza: 13.300.000 zł + VAT

pow. 980 m2
cena wywoławcza: 900.000 zł zwolnione z VAT

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Świnoujściu
dotacja: 309.000 zł
Caritas
Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej
z siedzibą w Szczecinie
dotacja: 420.000 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy z siedzibą w Świnoujściu
dotacja: 10.200 zł

Caritas
Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej
w Szczecinie - Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy:
1) przy ul. Piłsudskiego 11, dotacja: 153.000 zł
2) przy ul. Sosnowej 5a, dotacja: 132.000 zł
pow. 26 m2, działka wydzielona pod drogę publiczną,
przeszła z mocy prawa na własność Gminy,
odszkodowanie: 2.834 zł
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68/2016
69/2016

70/2016

71/2016

72/2016

2016-01-27 w sprawie ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego
w nieruchomości przy ul. Norweskiej 21
2016-01-27 zmieniające Zarządzenie Nr 448/2011 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia
1 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Świnoujściu administrowania nieruchomością stanowiącą
2/3 części działek 276 i 277, położonych w Świnoujściu przy ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
2016-01-27 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego nr WO.KP.271.1.2015 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy
Miasto Świnoujście”
2016-01-27 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych
w Świnoujściu przy ul. Odrowców, dz. nr: 171/24, 171/26, 171/28, 171/30,
171/32, 171/25 i 164/2, obr. 0010
2016-01-28 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań
edukacyjno-informacyjnych,
poradnictwa
oraz
udzielanie
pomocy
psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na terenie
Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

dz. nr 280, pow. 182 m2
część gruntu o pow. 48 m2 z działki nr 276 o pow. 189 m2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
Insurance Group Oddział Szczecin
cena brutto: 354.952,46 zł

S.A.

Vienna

1) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych,
poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
z siedzibą w Świnoujściu, dotacja: 16.000 zł;
2) prowadzenie
Punktu
KonsultacyjnoRehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Wadą
Słuchu i Mowy Świnoujściu - Polski Związek
Głuchych Oddz. Zachodniopomorski z siedzibą
w Szczecinie, dotacja: 19.920,00 zł;
3) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych,
poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Stowarzyszenie Kobiet Po Chorobie Raka Piersi
„Anna” z siedzibą w Świnoujściu, dotacja: 46.280 zł;
4) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych,
poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Polski
Związek Niewidomych z siedzibą w Świnoujściu,
dotacja: 8.600 zł
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73/2016

2016-01-28 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie
placówek wsparcia dziennego w połączonej formie, tj. opiekuńczej
i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, w okresie
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

74/2016

2016-01-28 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017
do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście
2016-01-28 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.3.2016 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy
Słowackiego w Świnoujściu” – Etap II
2016-01-29 w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości dotacji miesięcznych
przekazywanych z budżetu Gminy Miasto Świnoujście niepublicznemu liceum
ogólnokształcącemu dla dorosłych
2016-01-29 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji
społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych
intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia”, w okresie od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.
2016-01-29 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego

75/2016

76/2016

77/2016

78/2016

79/2016

1. Caritas
Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej
w Szczecinie - Prowadzenie placówki wsparcia
dziennego w połączonej formie, tj. opiekuńczej
i specjalistycznej
świetlicy
środowiskowej
w Świnoujściu, przy ul. Hołdu Pruskiego 11, dotacja:
160.000 zł
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski
Oddział Regionalny w Szczecinie - Prowadzenie
placówki wsparcia dziennego w połączonej formie,
tj. opiekuńczej i specjalistycznej:
– Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 1
przy ul. Sosnowej 16, dotacja: 106.580 zł
– Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 2
przy ul. Dąbrowskiego 4, dotacja: 113.840 zł
– Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 3
przy ul. Modrzejewskiej 20, dotacja: 148.580 zł

91,11 zł w przeliczeniu na jednego ucznia
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Świnoujściu, dotacja: 72.900 zł
dz. nr: 179/8 i 5/3 o łącznej pow. 0,3647 ha
cena sprzedaży taka sama jak cena nabycia działek
od Gminy Miasto Świnoujście

2016-01-29 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia plenerowego pn.: „Pchli
Targ”
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80/2016

81/2016

82/2016

83/2016

84/2016
85/2016

86/2016

87/2016

88/2016

2016-01-29 w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr XVII/133/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia
17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2016
2016-02-01 w sprawie zmiany sędziego sądu konkursowego w postępowaniu
nr WIM.271.1.30.2015 pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja
przestrzeni publicznej” - konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną
zagospodarowania terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej
2016-02-02 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.5.2016 dotyczącego wyboru
wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Wykonanie i opracowanie
pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego
w wybranych punktach miasta Świnoujście”
2016-02-03 w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację „Programu poprawy bezpieczeństwa
i jakości świadczeń u chorych w stanie zagrożenia życia poprzez zakup
aparatury do monitorowania i podtrzymania czynności życiowych” w ramach
zadania Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
2016-02-03 w sprawie realizacji programu interwencyjnego pn.: „Fred Goes Net”
skierowanego do młodzieży z terenu miasta Świnoujście
2016-02-03 w sprawie przeprowadzenia na terenie szkół gimnazjalnych programu
profilaktyki uniwersalnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
pn.: „Unplugged”
2016-02-03 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego nr WIM.271.1.50.2015 pn.: „Budowa oświetlenia areny
sportowej w ramach zadania: Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego
w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury
lekkoatletycznej”
2016-02-04 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego nr WEZ.271.1.5.2015
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni
w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto
Świnoujście”
2016-02-05 w sprawie wygaszenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
administrowania nieruchomością stanowiącą działkę 15/7 położoną
w Świnoujściu przy ul. Mostowej 4

odwołanie sędziego mgr inż. Dariusza Śliwińskiego
powołanie w jego miejsce mgr inż. Jerzego Piaseckiego

dotacja: do kwoty 475.000 zł

Pracownia Motywacja i Działanie Sp. z o.o. z siedzibą
w Międzyzdrojach, dotacja: 3.600 zł
dotacja: do wysokości 10.000 zł
Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
cena brutto: 959.388,33 zł
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą nie pozwalającą na zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy
pow. 0.1291 ha, obr. 13
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2016-02-05 w sprawie przekazania zakładowi budżetowemu tj. Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji „WYSPIARZ” w Świnoujściu ul. Matejki 22 ulepszeń budowli
sportowej, powstałej w wyniku realizacji przez Miasto Świnoujście zadania
inwestycyjnego
2016-02-05 w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli z tytułu utraty
prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 115/15 obr. 18
oraz przyznania nieruchomości zamiennej w ramach ustalonego
odszkodowania
2016-02-08 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu
w postępowaniu WEZ.271.1.2.2016 pn.: „Wynajem, obsługa i utrzymanie
toalet przenośnych WC na terenie miasta Świnoujście"
2016-02-08 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego nr WIM.271.1.40.2015 pn.: Zarządzanie projektem i nadzór
budowlany inwestycji pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią
kolejową w Łunowie”
2016-02-08 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań
w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w 2016 r.
2016-02-09 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu
w postępowaniu nr WIM.271.1.4.2016 dotyczącym wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Świnoujściu – etap II”
2016-02-09 zmieniające Zarządzenie Nr 223/2015 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia
24 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości oznaczonej numerem działki 408/6 o pow. 16 m2
wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku mieszkalnousługowego oraz 8/28 udziału w działce 408/2 o pow. 149 m2 położonych
w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego

przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej wraz
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
o wartości 3.605.599,82 zł
dz. o pow. 11 m2 wydzielona pod drogę publiczną kat.
gminnej przeszła z mocy prawa na własność Miasta,
nieruchomość zamienna: dz. nr 100/6 obr. 18,
pow. 15 m2, Miasto dopłaci różnicę w wartości: 248 zł

Przedsiębiorstwo
Usług
Inwestycyjnych
INWEST” S.A. ze Szczecina
cena brutto: 70.349,85 zł

„EKO-

od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy Oddział
Grodzki w Świnoujściu: 10.000 zł

zmiana terminów zapłaty rat za nabycie nieruchomości –
na wniosek kupującego
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2016-02-09 zmieniające Zarządzenie Nr 420/2015 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia
11 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości oznaczonej numerem działki 408/7 o pow. 8 m2 wraz
z nieodpłatnym przeniesieniem własności części budynku mieszkalnousługowego oraz 4/28 udziału w działce 408/2 o pow. 149 m2 położonych
w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego
2016-02-09 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
2016-02-11 w sprawie zlecenia realizacji projektu pn.: „Świadome Rodzicielstwo”
2016-02-11 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2016-02-11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.6.2016 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego „Nadzór inwestorski nad
realizacją zadania pn.: Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu–Etap II”
2016-02-11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.7.2016 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zorganizowanie
i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie Miasta
Świnoujście”
2016-02-11 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia II ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej
w Świnoujściu przy ul. Brzegowej, dz. nr: 16/1 i 19/4, obr. 0013
2016-02-11 w sprawie sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Barlickiego 13, dz. nr: 67,
71 i 259/2, obr. 0014
2016-02-12 w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr XVII/133/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia
17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2016

zmiana terminów zapłaty rat za nabycie nieruchomości –
na wniosek kupującego

17 pozycji
łączna dotacja: 539.000 zł
Teresa Musielak i Elżbieta Parczewska, dotacja: 14.040 zł
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej
Poradni FAS dla dzieci ze spektrum FAS/FASD i ich
opiekunów w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia
2016 r., dotacja: 21.000 zł

łączna pow. 884 m2
cena wywoławcza: 230.000 zł, zwolnione z VAT
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