INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.
NUMER

DATA

471/2016

2016-08-16

472/2016

2016-08-16

473/2016

2016-08-18

474/2016

2016-08-18

475/2016

2016-08-18

476/2016

2016-08-18

477/2016

2016-08-19

TYTUŁ ZARZĄDZENIA

INFORMACJE DODATKOWE

 dz. nr 70/6 o pow.1802 m2, cena wywoławcza: 126 000 zł + VAT
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
 dz. nr 70/8 o pow.1710 m2, cena wywoławcza: 120 000 zł + VAT
niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych
 dz. nr 70/11 o pow. 1640 m2, cena wywoławcza: 115 000 zł
w obrębie ewidencyjnym 0019 Karsibór miasto Świnoujście
+ VAT
 dz. nr 108/11 o pow. 1243 m2
cena wywoławcza: 87 000 zł + VAT
 dz. nr 108/12 o pow. 1293 m2
cena wywoławcza: 91 000 zł + VAT
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
 dz. nr 108/13 o pow. 1285 m2
niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych
cena wywoławcza: 90 000 zł + VAT
w obrębie ewidencyjnym 0018 Przytór miasto Świnoujście
 dz. nr 108/15 o pow. 1580 m2
cena wywoławcza: 103 000 zł + VAT
 dz. nr 108/16 o pow. 2130 m2
cena wywoławcza: 134 000 zł + VAT
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
pow. 4221 m2
nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej,
cena wywoławcza: 2 500 000 zł + VAT
dz. nr 122/11, obr. 0002
w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
pow. 504 m2
nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Legionów,
cena wywoławcza: 237 000 zł + VAT
dz. nr 39/93 i 39/94, obr. 0005
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
oznaczonej numerem działki 145/10, obręb ewidencyjny nr 02,
145/10 o pow. 0.1216 ha
położonej w Świnoujściu przy ulicy Zdrojowej na polepszenie
cena brutto: 972 192 zł
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 143/9
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Bolesława Prusa 7
w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Świnoujście
w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektu położonego remiza strażacka OSP Karsibór
w Świnoujściu przy ul. 1 Maja 56 (na działce 59/1, obręb 19)
budynek w złym stanie technicznym

478/2016

2016-08-22

479/2016

2016-08-23

480/2016

2016-08-24

481/2016

2016-08-26

482/2016

2016-08-26

483/2016

2016-08-26

484/2016

2016-08-26

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
nr WIM.271.1.36.2016 na realizację zamówienia publicznego
pn.: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku
szkolnego LO z oddziałami integracyjnymi im. Mieszka I w ramach
zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Świnoujściu”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego nr WIM.271.1.38.2016 pn.: „Nadzór inwestorski
na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku
w Świnoujściu”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego
nr
WIM.271.1.37.2016
dotyczącego
wyboru
wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy
bezpieczeństwa rybaków”
w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonych w Świnoujściu
przy ulicy Odrowców, dz. nr: 171/26, 171/28, 171/30 i 171/32,
obręb 010

TopInstal Mariusz Wiśniewski z Chodzieży
cena: 322 661,34 zł brutto

PUI EKO-INWEST S.A. ze Szczecina
cena brutto: 32 004,60 zł

TRACTEBEL ENGINEERING SA z Katowic
cena brutto: 227 304 zł

 dz. nr 171/26, pow. 873 m2, cena wywoławcza: 306 000 zł + VAT
 dz. nr 171/28, pow. 876 m2, cena wywoławcza: 307 000 zł + VAT
 dz. nr 171/30, pow. 852 m2, cena wywoławcza: 299 000 zł + VAT
 dz. nr 171/32, pow. 839 m2, cena wywoławcza: 294 000 zł + VAT
 dz. nr 114/27 i 178 o pow. 15 425 m2
cena wywoławcza: 10 500 000 zł + VAT
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego  dz. nr 114/32 o pow. 22 137 m2
nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej
cena wywoławcza: 13 600 000 zł + VAT
dz. nr: 114/14, 114/16, 114/21, 114/27, 178, 114/32 i 114/38,  dz. nr 114/38 o pow. 14 415 m2
obr. 0002
cena wywoławcza: 9 800 000 zł + VAT
 dz. nr 114/14, 114/16 i 114/21 o pow. 21 729 m2
cena wywoławcza: 13 400 000 zł + VAT
w sprawie wygaszenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
w Świnoujściu administrowania nieruchomością stanowiącą działkę pow. 0.0890 ha
229/1 położoną w Świnoujściu przy ul. Sosnowej 2
w sprawie wygaszenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
w Świnoujściu administrowania nieruchomością stanowiącą część pow. 23,03 m2 z dz. o pow. 88 m2
działki 229/2 położoną w Świnoujściu przy ul. Sosnowej 2
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485/2016

2016-08-29

486/2016

2016-08-29

487/2016

2016-08-30

488/2016

2016-08-31

489/2016

2016-08-31

490/2016

2016-08-31

491/2016

2016-09-01

492/2016

2016-09-02

493/2016

2016-09-02

w sprawie sprzedaży w drodze IX przetargu ustnego
pow. 1028 m2
nieograniczonego nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy
cena wywoławcza: 416 000 zł + VAT
Bydgoskiej dz. nr 272/4 i 273/3, obr. 0005
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do instrukcji
zmiana stanowiska pracownika Wydziału Komunikacji
obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.46.2016 dotyczącego
wyboru wykonawcy na wykonanie przebudowy placu zabaw
w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Świnoujściu w ramach zadania
pn.: „Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace
inwestycyjne”
pow. 64,40 m2 + pomieszczenie przynależne (piwnica)
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
o pow. 16,50 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku
lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Świnoujściu przy ulicy
i użytkowaniu wieczystym gruntu
Hołdu Pruskiego 10, dz. nr 308, obr. 0006
cena wywoławcza: 220 000 zł
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
 ul. Mazowiecka: część dz. nr 25, obr. 0005
nr porządkowy: 38 o pow. 505 m2 i 81 o pow. 433 m2
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego  ul. Norweska: część dz. nr 293/2, obr. 0012
na dzierżawę gruntów położonych w Świnoujściu na zapleczu
nr porządkowy: 24 o pow. 230 m2, 53 o pow. 522 m2 i 66
ul. Mazowieckiej oraz w dzielnicy Warszów, z przeznaczeniem
o pow. 150 m2
na uprawę warzyw
 ul. Wolińska: część dz. nr 197/3, obr. 0014 o pow. 340 m2
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 0,20 zł netto + VAT
rocznie za 1 m2
w sprawie sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego
pow. 1532 m2
nieograniczonego
nieruchomości
zabudowanej,
położonej
cena wywoławcza: 150 000 zł zwolnione z VAT
w Świnoujściu przy ul. Brzozowej 6, dz. nr 69/6, obręb 0019
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia
I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonych w Świnoujściu przy ul. Jachtowej, dz. nr: 122/41, 122/43,
122/45, 122/48 i 122/50, obręb 0007
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494/2016

2016-09-02

495/2016

2016-09-02

496/2016

2016-09-02

497/2016

2016-09-02

498/2016

2016-09-05

499/2016

2016-09-09

500/2016

2016-09-12

501/2016

2016-09-14

502/2016

2016-09-14

503/2016

2016-09-15

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia
IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Świnoujściu przy ul. Brzegowej, dz. nr 16/1 i 19/4,
obr. 0013
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej,
przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Świnoujściu
przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera, dz. nr 428/1, obr. 0010
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
na dzierżawę
nieruchomości
położonej
w
Świnoujściu,
przy ul. Grunwaldzkiej
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
oznaczonej numerem działki 54/3 o pow. 332 m2, położonej
w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzkiej na polepszenie
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 55
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/inspektor
w Wydziale Organizacyjnym – Dział Gospodarczy
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
zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto
Świnoujście na lata 2016 -2028
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej
nr 6 przy ul. Staszica 17 w Świnoujściu środków trwałych i ich
ulepszeń, powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto
Świnoujście zadania inwestycyjnego
w sprawie przekazania
jednostce budżetowej – Gimnazjum
Publicznemu nr 2 przy ul. Kościuszki w Świnoujściu środków
trwałych i ich ulepszeń, powstałych w wyniku realizacji przez Gminę
Miasto Świnoujście zadania inwestycyjnego
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych
na zadaniu pn.: „Przebudowa boisk przyszkolnych w ZSP nr 9
i SP nr 2 w Świnoujściu”

pow. 4885 m2
cena: 2 900 000 zł + VAT
dz. nr 166, obr. 10, pow. 2316 m2 ul. Grunwaldzka 41a
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
cena wywoławcza: 2 300 zł miesięcznie + VAT
sprzedaż na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
cena 184 500 zł brutto

koszt prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku
szkoły (korytarze i klatki schodowe)
wartość 129 150 zł
koszt prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku
szkoły w pomieszczeniach nr: 33, 44, 50, 51 i 53
wartość 103 195,14 zł
ZSP nr 9
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504/2016

2016-09-15

505/2016

2016-09-16

506/2016

2016-09-16

507/2016

2016-09-16

508/2016

2016-09-16

509/2016

2013-09-16

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych
na zadaniu pn.: „Przebudowa boisk przyszkolnych w ZSP nr 9
i SP nr 2 w Świnoujściu”
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Świnoujściu przy ul. Zamkowej
w
sprawie
sprostowania
udziałów
części
wspólnych
oraz ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego
w nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 11
w
sprawie
sprostowania
udziałów
części
wspólnych
oraz ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego
w nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 11A
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych w nieruchomości
przy ul. Armii Krajowej 7-7A

SP nr 2
dz. nr 153/4 i 153/7 o łącznej pow. 0,0729 ha
zgodnie z mpzp teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną
dz. nr 550 o pow. 253 m2
dz. nr 328 o pow. 156 m2

dz. nr 647 o pow. 413 m2
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