INFORMACJA NR WO-KP.0057.10.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 17 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 10 LISTOPADA 2016 R.
NUMER

DATA

557/2016

2016-10-21

558/2016

2016-10-24

559/2016

2016-10-25

560/2016

2016-10-26

561/2016

2016-10-26

562/2016

2016-10-27

563/2016

2016-10-28

564/2016

2016-10-28

TYTUŁ ZARZĄDZENIA

INFORMACJE DODATKOWE

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
Firma Budowlana „FOGT” Eugeniusz Fogt
nr WIM.271.1.43.2016 na wykonanie przebudowy dachu w budynku Szkoły
ze Świnoujścia
Podstawowej nr 1 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów
cena brutto: 737 994,54 zł
użyteczności publicznej w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Wynajem, obsługa i utrzymanie toalet przenośnych na terenie
miasta Świnoujście w latach 2017-2019”
udział 2/28 w dz. nr 714, obr. 6, pow. 393 m2
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej zgodnie z projektem planu zagospodarowania
w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim
przestrzennego działka nie jest przeznaczona
na cele publiczne
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu –
Malowanie i wykończenie ścian części wspólnych Zespołu Szkół Publicznych nr 4
oraz Szkoły Podstawowej nr 6”
umowa ze Wspólnotą Mieszkaniową
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą część działki przy ul. Sikorskiego 12 na czas nieokreślony
nr 352/3 o powierzchni 235 m2, zabudowaną pomieszczeniami gospodarczymi stawka czynszu: 0,10 zł netto za 1 m2 gruntu
o powierzchni zabudowy 20 m2, położoną w Świnoujściu przy ul. Sikorskiego
i 4 zł netto za 1 m2 pow. zabudowy pomieszczeń
gospodarczych rocznie + VAT
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście
na rok 2016
w sprawie powołania zespołu roboczego do prac nad nowym Operatem
Uzdrowiskowym dla Miasta Świnoujście oraz zatwierdzenia harmonogramu
prac zespołu roboczego
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.46.2016 na realizację
zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na przebudowę placu
zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Świnoujściu w ramach zadania
pn.: „Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne”
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565/2016

2016-10-28

566/2016

2016-10-28

567/2016

2016-10-31

568/2016

2016-10-31

569/2016

2016-10-31

570/2016

2016-11-03

571/2016

2016-11-04

572/2016

2016-11-04

nieodpowiedni stan techniczny, rozbiórka w zw.
w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku transportu i łączności położonego z realizacją budowy ogólnodostępnego dojazdu /
w Świnoujściu przy ul. Hołdu Pruskiego (na działce 389 obr. 6)
drogi wewnętrznej do zaplecza nieruchomości
przy ul. Hołdu Pruskiego 8 - 9
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych
w Świnoujściu w latach 2017 – 2020”
dz. nr 108/11 o pow. 1243 m2
cena wywoławcza 87 000 zł + VAT
dz. nr 108/12 o pow. 1293 m2
w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza 91 000 zł + VAT
niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie
dz. nr 108/13 o pow. 1285 m2
ewidencyjnym 0018 Przytór miasto Świnoujście
cena wywoławcza 90 000 zł + VAT
dz. nr 108/16 o pow. 2130 m2
cena wywoławcza 134 000 zł + VAT
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu
współpracy Miasta Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
2 – 14 listopada 2016 r.
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok”
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 rozwiązania Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy
inicjatywa zakończona 28 października 2016 r.
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
dz. nr 70/6 o pow.1802 m2
\
cena wywoławcza: 126 000 zł + VAT
w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
dz. nr 70/8 o pow.1710 m2
niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie
cena wywoławcza: 120 000 zł + VAT
ewidencyjnym 0019 Karsibór miasto Świnoujście
dz. nr 70/11 o pow.1640 m2
cena wywoławcza: 115 000 zł + VAT
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WEZ.271.1.7.2016 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Świnoujściu – Malowanie i wykończenie ścian części
wspólnych Zespołu Szkół Publicznych nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 6”
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573/2016

2016-11-07

574/2016

2016-11-07

575/2016

2016-11-07

576/2016

2016-11-07

577/2016

2016-11-08

578/2016

2016-11-08

579/2016

2016-11-09

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia odbioru robót
wykonanych w ramach zadania nr WIM.271.1.36.2016 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 powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia odbioru
końcowego robót wykonanych w ramach zadań: 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” i nr WIM.271.1.24.2016
obejmującego zamówienie uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia
nr WIM.271.1.50.2015
w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych
Osobowych”, „Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi
do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście”
oraz wprowadzenie „Procedury Auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa
Informacji”
w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku gospodarczego położonego
nieodpowiedni stan techniczny budynku
w Świnoujściu przy ul. Hołdu Pruskiego (na działce 389 obr. 6)
w sprawie powołania audytora wewnętrznego do przeprowadzania okresowych
Małgorzata Bielenis
kontroli z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Euro Terminal Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą
w Świnoujściu
dz. nr 220/3, obr. 0014
Stawka czynszu dzierżawnego:
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o powierzchni 1942 m2 położony a) za grunt na cele związane z działalnością
w Świnoujściu – Warszów
kolejową: 1,00 zł za 1 m2 miesięcznie +VAT;
b) za grunt na polepszenie zagospodarowania
istniejącego układu torów kolejowych:
0,50 zł za 1 m2 miesięcznie + VAT
na czas nieokreślony
w sprawie Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Świnoujście ustawy Prawo
zamówień publicznych, Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz Regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
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580/2016

2016-11-09

581/2016

2016-11-09

582/2016

2016-11-09

583/2016

2016-11-09

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego
w Świnoujściu przy ul. Hołdu Pruskiego 7, dz. 376 obr. 0006
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia IV ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu
przy ul. Zdrojowej, dz. nr 142/9, 145/9
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 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze ds. Egzekucji i Rozliczeń VAT
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