INFORMACJA NR WO-KP.0057.3.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 15 LUTEGO 2016 R. DO 18 MARCA 2016 R.
NUMER

DATA

105/2016

2016-02-15

106/2016

2016-02-15

107/2016

2016-02-15

108/2016

2016-02-15

109/2016

2016-02-16

110/2016

2016-02-16

111/2016

2016-02-18

112/2016

2016-02-18

113/2016

2016-02-18

OKREŚLENIE ZADANIA, SPRAWY

DODTAKOWE INFORMACJE

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości, w skład której wchodzą pow. odpowiednio: 0,0259 ha i 0,0004 ha
działki oznaczone numerami: 581/4 i 581/5, położonej w Świnoujściu w obrębie cena nabycia: 38.198 zł
0017 przy ul. Krętej
projektowana
droga
dojazdowa
i
zabudowa
jednorodzinna
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania kompleksowa organizacja i przeprowadzenie w dniach
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 od 15.03.2016 r. do 31.07.2016 r. imprezy pod nazwą
roku
„Wyspy Sportu”
kwota na realizację: 499.000 zł
powołano komisję, zatwierdzono regulaminy i treść
ogłoszenia
w sprawie przekazania zakładowi budżetowemu tj. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy
„WYSPIARZ” w Świnoujściu ul. Matejki 22 ulepszeń budowli sportowej, Warszów
wraz
z
infrastrukturą
techniczną
powstałej w wyniku realizacji przez Miasto Świnoujście zadania inwestycyjnego
i zagospodarowaniem terenu – zwiększenie wartości
przekazanego środka trwałego o kwotę 71.370 zł
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia terminu
trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 6-6A
w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu nieograniczonego nieruchomości pow. 8153 m2
położonej w Świnoujściu przy ul. Zdrojowej, dz. nr: 142/9 i 145/9, obr. 0002
cena wywoławcza: 6.250.000 zł + VAT
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Sądu Konkursowego sędzia referent: 450 zł brutto
nie będących pracownikami zamawiającego w postępowaniu konkursowym sędzia: 400 zł brutto
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
w sprawie zlecenia realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu edukacji Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie
ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście”
dotacja: 10.000 zł
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia terminu
trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Granicznej 12
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia terminu
trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Kołłątaja 2C-2D
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114/2016

2016-02-18

115/2016

2016-02-19

116/2016

2016-02-22

117/2016

2016-02-22

118/2016

2016-02-22

119/2016

2016-02-22

120/2016

2016-02-23

121/2016

2016-02-23

122/2016

2016-02-23

123/2016

2016-02-23

124/2016

2016-02-24

w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym w postępowaniu nr WIM.271.1.7.2016 na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego
Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście”
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszenia
o przetargu nieograniczonym w postępowaniu nr WIM.271.1.5.2016 dotyczącym
wyboru wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Wykonanie i opracowanie
pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych
punktach miasta Świnoujście”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Wynajem,
obsługa i utrzymanie toalet przenośnych WC na terenie miasta Świnoujście
w roku 2016”
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Świnoujściu na zapleczu ulicy Pogodnej, dz. nr:
530, 531/1, 532/1 i 533/1, obręb 0017
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Świnoujściu przy ul. Lechickiej,
dz. nr 32/13, obręb 0010
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw współpracy z Kolegium
Dekanatu Miasta Świnoujście przy organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016
w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej, dz. nr 116/11, obr. 0002
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Poprawa jakości życia
chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia”

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.
cena brutto: 172.114,20 zł
łączna pow. 751 m2
cena wywoławcza: 67.000 zł + VAT
pow. 962 m2
cena wywoławcza: 404.000 zł + VAT

pow. 3237 m2
cena wywoławcza: 2.700.000 zł + VAT

Fundacja Hospicyjna Przystań z siedzibą w Świnoujściu
realizacja od 25 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
dotacja 18.000 zł

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia VII ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu
przy ul. Bydgoskiej, dz. nr: 272/4 i 273/3, obr. 0005
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania zmiana dotyczy sekretarza komisji
i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg
krajowych, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Miasto Świnoujście”
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125/2016

2016-02-24

126/2016

2016-02-24

127/2016

2016-02-24

128/2016

2016-02-25

129/2016

2016-02-25

130/2016

2016-02-26

131/2016

2016-02-26

132/2016

2016-02-26

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej dz. nr 257/1, pow. 0,650 ha sprzedaż dotyczy udziału 7/8
w Świnoujściu przy ul. Wielkopolskiej
części w działce
teren nie przeznaczony na cele publiczne
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Sprzątanie zielonego rynku »Pod Zegarem« przy ul. Kołłątaja”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia rozszerzono skład komisji
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”
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia odbioru robót
wykonanych w ramach zadania nr WIM.271.1.48.2016 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” realizowanego na podstawie umowy
nr WIM/9/2016 z dnia 26.01.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu w postępowaniu
WEZ.271.1.1.2016 pn.: „Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku
przy ul. Chopina w Świnoujściu w latach 2016 – 2018”
w sprawie powołania komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia
konkursu dotyczącego wyboru organizatora Jarmarku w ramach SAIL
ŚWINOUJŚCIE 2016
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
gruntu
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- 7 użytkowników
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, pow. lokalu mieszkalnego 54,74 m2 + pomieszczenie
położonej w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 7/1, dz. nr 106/24, obr. 0014
przynależne 9,27 m2 i udział w cz. wspólnych
cena: 132.000 zł zwolnione z VAT
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133/2016

2016-02-26

134/2016

2016-02-29

135/2016

2016-02-29

136/2016

2016-02-29

137/2016

2016-02-29

138/2016

2016-03-01

139/2016

2016-03-01

140/2016

2016-03-01

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję urbanistyczno- miejsce 2:
architektoniczną zagospodarowania terenów publicznych w Dzielnicy - Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
Nadmorskiej w postępowaniu nr WIM.271.1.30.2015 pn.: „Kurort nadmorski
ze Szczecina
Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”
miejsce 3:
- PP Studio Patryk Pniewski z Gdyni
wyróżnienia honorowe:
- Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat
z Poznania
- Pracownia
Architektury
Marcin
Kolanus
oraz Pracownia Architektury Krajobrazu iKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczyk z Wrocławia
w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły dotacja: 5.200 zł
w Świnoujściu sp. z o.o. na podnoszenie kwalifikacji osób realizujących terapię
uzależnienia od alkoholu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2016
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
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do instrukcji obiegu zmiana
w
Wykazie
osób
upoważnionych
dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Świnoujście
do dokonywania kontroli merytorycznej w UM
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powołano komisję, zatwierdzono regulaminy i treść
publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, ogłoszenia
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej w 2016
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 506/2015 z dnia 9 października 2015 r. rozszerzono zakres nadzoru o:
i zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych - budowę Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki,
warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu - budowę publicznego ciągu pieszego – przejścia
nr WIM.271.1.41.2015 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej
publicznego pn.: „Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: Poprawa
funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22,
poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej”
udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 1 osoba
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141/2016

2016-03-01

142/2016

2016-03-01

143/2016

2016-03-01

144/2016

2016-03-02

145/2016

2016-03-02

146/2016

2016-03-02

147/2016

2016-03-02

148/2016

2016-03-03

149/2016

2016-03-03

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do instrukcji obiegu
dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Świnoujście
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o powierzchni 10.733 m2
położony w Świnoujściu - Warszów

zmiana
w
Wykazie
osób
upoważnionych
do dokonywania kontroli merytorycznej w UM
dz. nr 49 obr. 0011
PKN ORLEN SA, z przeznaczeniem na prowadzenie
przewozów kolejowych na potrzeby funkcjonowania
Terminala paliw

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.10.2016 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie i drobne remonty
instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na obszarze
Gminy Miasto Świnoujście”
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kwota na realizację: 57.000 zł
narodowego w 2016 roku
powołano komisję, zatwierdzono regulaminy i treść
ogłoszenia
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia IV ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu
przy ul. Barlickiego 13, na działkach nr: 67, 71 i 259/2, obr. 0014
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia VIII
ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonych
w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej, dz. nr: 17/22 i 17/23, obręb 0002
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu
przy ul. Lechickiej, dz. nr 32/13, obr. 0010
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Przygotowanie i realizacja wraz z ewaluacją, programu
ochrony i promocji zdrowia
profilaktycznego
z
zakresu
profilaktyki
HIV
i zapobiegania AIDS dla uczniów z VI klas szkół
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, w okresie
od 15 kwietnia do 15 lipca 2016 r.”
kwota na realizację: 10.000 zł
powołano komisję, zatwierdzono regulaminy i treść
ogłoszenia
w sprawie zmiany treści aktu notarialnego Rep. A Nr 2644/2015 z dnia
11.08.2015
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150/2016

2016-03-03

151/2016

2016-03-03

152/2016

2016-03-03

153/2016

2016-03-03

154/2016

2016-03-03

155/2016

2016-03-03

156/2016

2016-03-04

157/2016

2016-03-07

158/2016

2016-03-08

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu
Państwa położonej u zbiegu ulicy Zalewowej i Gajowej w obrębie ewidencyjnym
0018 Przytór miasto Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości Skarbu
Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Przytór miasto Świnoujście
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu nr WEZ.271.1.3.2016
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni
w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Miasto
Świnoujście”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.11.2016 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa chodników i jezdni
w drogach gminnych – ułożenie płyt drogowych na wskazanych odcinkach dróg
w Świnoujściu”
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Leśmiana
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.12.2016 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego
pn.: „Modernizacja akustyczna Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu – etap II”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.5.2016 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu
komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujścia”
w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ulicy Odrowców, dz. nr: 171/24,
171/26, 171/28, 171/30 i 171/32, obręb 010

w sprawie składek ubezpieczeniowych

dz. nr 496, pow. 0,1003 ha
obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej

BSP Krzysztof Wasilewski z Warszawy
cena brutto: 159.654 zł

171/24, pow. 825 m2, cena wywoławcza: 289.000 zł
171/26, pow. 873 m2, cena wywoławcza: 306.000 zł
171/28, pow. 876 m2, cena wywoławcza: 307.000 zł
171/30, pow. 852 m2, cena wywoławcza: 299.000 zł
171/32, pow. 839 m2, cena wywoławcza: 294.000 zł
+ VAT do każdej ceny
terminy i wysokość składek na 2016 r. dla Urzędu
Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta
-
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159/2016

2016-03-08

160/2016

2016-03-08

161/2016

2016-03-09

162/2016

2016-03-10

163/2016

2016-03-14

164/2016

2016-03-14

165/2016

2016-03-14

w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat maksymalna kwota: 1.600 zł
za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście, oraz określenia
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i stanowisko - Zespół Szkół Ogólnokształcących
dyrektora przedszkola miejskiego
- Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza
- Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”
- Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”
- Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”
- Przedszkole Miejskie nr 9
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego Zakład Budowlany „EFEKT”, Sp. J. J. D. Dziedziccy,
nr WIM.271.1.1.2016 obejmującego wykonanie docieplenia budynków szkolnych: ze Świnoujścia:
GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów - GP 2 cena brutto: 1.245.788,01 zł
użyteczności publicznej w Świnoujściu”
- ZSP 4 cena brutto: 1.825.712,30 zł
Przedsiębiorstwo Budowlane „STAWAL”, Stanisław
Sulikowski, Waldemar Dimke ze Świnoujścia:
- SP 6 cena brutto: 1.419.394,55 zł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST
nr
WIM.271.1.41.2015
pn.:
„Nadzór
inwestorski
na
zadaniach S.A. ze Szczecina
inwestycyjnych Gminy
Miasto
Świnoujście
obejmujących:
Poprawę cena brutto: 59.286 zł
funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22
poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej, Budowę Centrum Kultury
i Sportu przy ul. Matejki, Budowę publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę
na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej”
w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu dz. nr 348/6 – pow. 19 m2 (zabudowana garażem)
administrowania nieruchomością stanowiącą działkę nr: 348/6, 348/13 i część dz. nr 348/13 – pow. 19 m2 (zabudowana garażem)
działki nr 348/28, położonej w Świnoujściu przy ul. Władysława Sikorskiego
z dz. nr 348/28 o pow. 2945 m2:
- cz. gruntu o pow. 106 m2 (zabudowana 5 garażami)
- cz. gruntu o pow. 142 m2 (zabudowana budynkiem
magazynowym)
w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pow. 1532 m2
nieruchomości zabudowanej, położonej w Świnoujściu przy ul. Brzozowej 6, cena wywoławcza: 150.000 zł zwolnione z VAT
dz. nr 69/6, obręb 0019
w sprawie dofinansowania projektu „Expo Zdrowie”
kwota: 2.000 zł
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166/2016

2016-03-14

167/2016

2016-03-14

168/2016

2016-03-14

169/2016

2016-03-14

170/2016

2016-03-14

171/2016

2016-03-14

172/2016

2016-03-15

173/2016

2016-03-15

174/2016

2016-03-15

175/2016

2016-03-15

176/2016

2016-03-15

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji Świnoujskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
zdrowia pn.: Konferencja dla nauczycieli „Wybrane problemy zdrowia z siedzibą w Świnoujściu
psychicznego dzieci i młodzieży”
od 20 marca 2016 r. do 16 maja 2016 r.
dotacja: 10.000 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WOS.271.16.2016 pn.: „Zwalczanie komarów w mieście
Świnoujście w roku 2016”
w sprawie wydzielenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto - ul. Łużycka 1/4a
Świnoujście z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne grupy A
- ul. Sosnowa 32/5
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji „Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku
istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu
2016”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego Projekt Parking Sp. z o.o. z Poznania
nr WIM.271.1.7.2016 pn.: „Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego cena brutto: 312.166,71 zł
Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście”
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie impreza „Wyspy Sportu”
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Stowarzyszenie Projekt Infinity
realizacja od 15.03.2016 r. do 31.07.2016 r.
dotacja: 499.000 zł
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka wysokość: 4.261,43 zł
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.14.2016 dotyczącego wyboru wykonawcy robót
objętych zadaniem pn.: „Konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej
na terenie miasta Świnoujście w latach 2016 – 2020”
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
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.12.2016 na realizację
robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja
akustyczna Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu – etap II”
w sprawie gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
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177/2016

2016-03-16

178/2016

2016-03-17

179/2016

2016-03-17

180/2016

2016-03-17

181/2016

2016-03-17

182/2016

2016-03-18

183/2016

2016-03-18

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego NEON” Wojciech Norberciak z Częstochowy:
nr WIM.271.1.4.2016 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: - I Liceum Społeczne fundacji Logos,
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu – etap II ”
cena brutto: 17.835 zł,
- Zespół Szkół Morskich, cena brutto: 34.440 zł
- Przedszkole Miejskie nr 9, cena brutto: 14.760 zł,
Pracownia Projektowa „KWADRAT” Sebastian
Dziekoński ze Świnoujścia,
- Szkoła Podstawowa nr 1, cena brutto: 24.600 zł
w sprawie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 1 osoba
w sprawie uzupełnienia treści aktu notarialnego Rep. A Nr 1323/1997 z dnia
28.04.1997
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
gruntu
1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 2 osoby
2
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o powierzchni 16 m położony obr. 0008, cz. dz. nr 330/3
w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja
grunt pod pawilonem, z przeznaczeniem na działalność
handlową
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych Basen Północny, dz. nr:
do sprzedaży, położonych w Świnoujściu przy ul. Jachtowej, działki nr: 122/41, - 122/41 pow. 1283 m2, cena: 2.500.000 zł + VAT
122/43, 122/45, 122/48 i 122/50, obr. 0007
- 122/43 pow. 3117 m2, cena: 5.300.000 zł + VAT
- 122/45 pow. 2906 m2, cena: 4.900.000 zł + VAT
- 122/48 pow. 1744 m2, cena: 3.400.000 zł + VAT
- 122/50 pow. 1520 m2, cena: 3.000.000 zł + VAT
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu nr WIM.271.1.10.2016,
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Bieżące utrzymanie i drobne remonty instalacji i urządzeń odwodnienia dróg
publicznych znajdujących się na obszarze Gminy Miasto Świnoujście w latach
2016 – 2020”
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