INFORMACJA NR WO-KP.0057.3.2017 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 30 STYCZNIA 2017 R. DO 17 MARCA 2017 R.
NUMER

DATA

64/2017

2017-01-30

65/2017

2017-01-30

66/2017

2017-01-31

67/2017

2017-01-31

68/2017

2017-01-31

69/2017

2017-01-31

70/2017

2017-01-31

OPIS

INFORMACJE DODATKOWE

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2017
w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków zawartych w uchwale Nr XXX/234/2016 Rady Miasta
Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu, w okresie od 1 Umysłowym Koło w Świnoujściu
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”
dotacja: 309 000 zł
Caritas
Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej
w Szczecinie
1) „Prowadzenie
Dziennego
Domu
Pomocy
w Świnoujściu, przy ul. Piłsudskiego 11, w okresie
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”
dziennych domów pomocy w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
dotacja: 167 150 zł na 2017 r. i 179 350 zł na 2018 r.
2018 r.”
2) „Prowadzenie
Dziennego
Domu
Pobytu
w Świnoujściu, przy ul. Sosnowej 5a, w okresie
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”
dotacja: 135 450 zł na 2017 r. i 147 250 zł na 2018 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Udzielanie Caritas
Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej
schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej z siedzibą w Szczecinie
10, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”
dotacja: 444 000 zł
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Wspieranie lokalnej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, w okresie Oddział Rejonowy z siedzibą w Świnoujściu
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”
dotacja: 10 200 zł na 2017 r. i 15 000 zł na 2018 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych
Umysłowym Koło w Świnoujściu
intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia”, w okresie od 1 stycznia 2017 r.
dotacja: 156 000 zł
do 31 grudnia 2017 r.”
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71/2017

2017-01-31

72/2017

2017-02-01

73/2017

2017-02-01

74/2017

2017-02-02

75/2017

2017-02-02

76/2017

2017-02-07

77/2017

2017-02-08

78/2017

2017-02-09

1) Stowarzyszenie
Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym z siedzibą w Świnoujściu
dotacja: 16 000 zł na 2017 r. i 18 000 zł na 2018 r.
2) Polski
Związek
Głuchych
Oddział
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań
Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie
edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy
dotacja: 19 458,32 na 2017 r. i 19 932 zł na 2018 r.
psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na terenie 3) Stowarzyszenie Kobiet Po Chorobie Raka Piersi
Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”
„Anna” z siedzibą w Świnoujściu,
dotacja: 46 280 zł na 2017 r. i 49 408 zł na 2018 r.
4) Polski Związek Niewidomych z siedzibą
w Świnoujściu
dotacja: 8 600 zł na 2017 r. i 14 460 zł na 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia plenerowego pn.: "Pchli
Targ"
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego
sprzedaż dotychczasowemu najemcy pow. 16,25 m2
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
+ udział wynoszący 1625/92077 części w dz. nr 461/1
położonym w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 23, 25, 25A na rzecz
o pow. 1288 m2
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
cena: 70 400 zł + 12 200 zł
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista/inspektor/podinspektor
w Wydziale Inżyniera Miasta
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.10.2017 dotyczącego
wyboru wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Modernizacja elementów
melioracji szczegółowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych –
Granica w Świnoujściu – ETAP I”
w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu nr WEZ.271.1.1.2017 na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych
na terenie lewobrzeżnej części miasta Świnoujścia w latach 2017 – 2020”
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
średni miesięczny koszt: 4126,50 zł
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu
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79/2017

2017-02-10

80/2017

2017-02-10

81/2017

2017-02-10

82/2017

2017-02-10

83/2017

2017-02-10

84/2017

2017-02-10

85/2017

2017-02-10

86/2017

2017-02-10

87/2017

2017-02-10

88/2017

2017-02-13

dz. nr 16/2 o pow. 772 m2
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza 132 000 zł + VAT
nieruchomości niezabudowanych, położonych w Świnoujściu przy ulicy
dz. nr 16/3 o pow. 854 m2
Brzegowej, dz. nr 16/2 i ul. Mostowej dz. nr 16/3, obręb 013
cena wywoławcza 146 000 zł + VAT
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia
terminu
trwania
użytkowania
wieczystego
w
nieruchomości dz. nr 55, pow. 227 m2
przy ul. Chopina 1
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych w nieruchomości
dz. nr 366, pow. 257 m2
przy ul. Hołdu Pruskiego 3
w sprawie zbycia udziału Miasta, sprostowania udziałów części wspólnych
oraz
ujednolicenia
terminu
trwania
użytkowania
wieczystego dz. nr 174, pow. 229 m2
w nieruchomości przy ul. Chopina 20
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział
publicznego nr WO.KP.271.2.2017 prowadzonego w trybie przetargu
Sprzedaży Korporacyjnej w Szczecinie
nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy
cena: 82 099,29 zł
Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych”
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie
pn.: „Ratujemy i uczymy ratować”
realizacja od 10 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
dotacja: 94 000 zł
w sprawie wprowadzenia dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
dla systemu informatycznego Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego
w Urzędzie Miasta Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.7.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Wykonanie i opracowanie
pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego
w wybranych punktach miasta Świnoujście”
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
pow. 320 m2
położonej w Świnoujściu przy ul. Legionów dz. nr 39/97 + 1/12 udziału
cena wywoławcza 154 000 zł + VAT
w dz. nr 39/94, obr. 0005
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów
komórkowych
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89/2017

2017-02-13

90/2017

2017-02-13

91/2017

2017-02-13

92/2017

2017-02-15

93/2017

2017-02-15

94/2017

2017-02-15

95/2017

2017-02-15

96/2017

2017-02-16

97/2017

2017-02-16

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego w postępowaniu nr WOS.271.81.2016 pn.: „Całoroczne
oczyszczanie i zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy
Miasto Świnoujście”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.5.2017
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP)
na terenie miasta Świnoujście”
w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków zawartych w uchwale Nr XXX/234/2016 Rady Miasta
Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu
w postępowaniu nr WIM.271.1.4.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja, eksploatacja
i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego
na terenie miasta Świnoujście w latach 2017 – 2021”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego w postępowaniu WEZ.271.1.11.2016 dotyczącego wyboru
wykonawcy na zadanie pn.: „Eksploatacja i konserwacja melioracji
szczegółowej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu w latach 2017 – 2020”

REMONDIS SZCZECIN sp. z o.o. Oddział Świnoujście
cena brutto:
cz. I całoroczne oczyszczanie: 13 013 440,08 zł
cz. II zimowe utrzymanie: 6 546 502,59 zł

Jerzy Tkaczonek ze Świnoujścia
cena brutto: 109 396,20 zł

obiekt
agregatorowni
byłego
szpitala,
brak
w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektu położonego w Świnoujściu
zainteresowania wydzierżawieniem, Gmina ponosiła
przy ul. Marii Konopnickiej (na działce 92/1 obręb 1)
koszty zabezpieczenia i nadzoru (wielokrotne włamania)
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie
Miasta Świnoujście
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Poprawa jakości Fundacja Hospicyjna Przystań z siedzibą w Świnoujściu
życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia” realizacja od 20 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
w 2017 r.
dotacja: 18 000 zł
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań Oddział Grodzki w Świnoujściu
w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w 2017 r.
realizacja od 20 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
dotacja: 10 000 zł
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98/2017

2017-02-16

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

99/2017

2017-02-16

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły w Świnoujściu

100/2017

2017-02-16

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej

101/2017

2017-02-16

w sprawie zbycia udziału Miasta, sprostowania udziałów części wspólnych
oraz
ujednolicenia
terminu
trwania
użytkowania
wieczystego
w nieruchomości przy ul. Warszawskiej 9-10-11

102/2017

2017-02-16

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
numerem działki 298/19, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 m.
Świnoujście przy ulicy Gdańskiej

103/2017

2017-02-16

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora szkoły,
przedszkola miejskiego i poradni psychologiczno-pedagogicznej

104/2017

2017-02-16

105/2017

2017-02-16

Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Sąsiedzkiej 13a
od 16 marca do 31 sierpnia 2017 r.
Katarzyna Hamadyk
odwołana: Alicja Miller, Zespół Szkolno-Przedszkolny
przy ul. Sąsiedzkiej 13a, w związku z przejściem
na emeryturę z dniem 15 marca 2017 r.
dz. nr 114/38 o pow. 1,4415 ha wg mpzp usługi –
turystyczno-wypoczynkowe-pensjonatowe,
hotelowe;
dopuszczalna
towarzysząca
funkcja
leczniczosanatoryjna, odnowy biologicznej i rekreacyjno-sportowa
dz. nr 593, o pow. 518 m2
pow. 0.0046 ha
na
rzecz
współużytkowników
wieczystych
nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 298/15 i 312
celem polepszenia jej zagospodarowania
cena brutto: 20 910 zł
 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I
 Zespół Szkolno-Przedszkolny
 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi im. Mieszka I
 Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
 Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości dotacji miesięcznych
przekazywanych z budżetu Gminy Miasto Świnoujście szkołom publicznym,
dotacje miesięczne w przeliczeniu na jednego ucznia
szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznemu
(13 pozycji wymienionych w Zarządzeniu)
przedszkolu specjalnemu oraz niepublicznemu ośrodkowi rewalidacyjnowychowawczemu
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.3.2017
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów
oraz zagospodarowanie terenów sportowych - II etap”
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106/2017

2017-02-20

107/2017

2017-02-21

108/2017

2017-02-21

109/2017

2017-02-22

110/2017

2017-02-22

111/2017

2017-02-22

112/2017

2017-02-22

113/2017

2017-02-23

114/2017

2017-02-23

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście
na rok 2017
w sprawie warunków ustalania kosztów używania przez pracownika
samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru niebędącego własnością
pracodawcy do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju lub poza
granicami kraju
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
gruntu
w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku opłat za usługi świadczone
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na hali tenisowej i kortach
ziemnych w 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WPT.KS.271.1.2017 dotyczącego
wyboru
wykonawcy
na
realizację
zamówienia
publicznego
pn.: „Kompleksowa organizacja w dniach 24 – 25 czerwca 2017 roku
plenerowej imprezy masowej o charakterze kulturalno-rozrywkowym
pod nazwą DNI MORZA”
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2017
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieokreślony
służebności przesyłu na nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy G. Narutowicza 2-2a, stanowiącej
działkę 36 położonej w obrębie 0006, będącej współwłasnością Gminy
Miasto Świnoujście w udziale 5120/67145
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogowej o wartości brutto
12 981,42 zł na nieruchomości stanowiącej działkę 20/3 obręb 0011, będącej
w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A., na rzecz nieruchomości stanowiącej działkę 21 obręb
0011, będącej własnością Gminy Miasto Świnoujście
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale
Księgowości

10 pozycji – osoby fizyczne

służebność na rzecz PEC Sp. z o.o.

na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej
numerem 21
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115/2017

2017-02-23

116/2017

2017-02-24

117/2017

2017-02-24

118/2017

2017-02-27

119/2017

2017-02-28

120/2017

2017-02-28

121/2017

2017-02-28

122/2017

2017-03-01

w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego,
ogłoszenia
o
przetargu
nieograniczonym
w
postępowaniu
nr WIM.271.1.7.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót objętych
zadaniem pn.: „Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego
i pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta
Świnoujście”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.1.2017
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.:
„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła
przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu – budowa
drogi rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowiskowej i Nad Świną w Świnoujściu”
w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków zawartych w uchwale Nr XXX/234/2016 Rady Miasta
Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. Oddział Świnoujście
publicznego w postępowaniu WEZ.271.1.8.2016 dotyczącego wyboru
i THOMAS Sp. z o.o. Mierzyn
wykonawcy na zadanie pn.: „Administrowanie i utrzymanie cmentarzy
cena ryczałtowa brutto: 2 622 296,95 zł
komunalnych w Świnoujściu w latach 2017 – 2020”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WOS.271.1.1.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zwalczanie
komarów w mieście Świnoujście w roku 2017”
pow. 0.0051 ha
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej sprzedaż na rzecz współwłaścicieli nieruchomości
numerem działki 947/20, położonej w obrębie ewidencyjnym 17 m. przyległej nr dz. 561/13 celem polepszenia jej
Świnoujście przy ulicy Słonecznej
zagospodarowania
cena brutto: 5 904 zł
w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków zawartych w uchwale Nr XXX/234/2016 Rady Miasta
Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017
Aneta Szymanowska - od dnia 1 marca 2017 r. do czasu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Państwowego Powiatowego
powołania Państwowego Powiatowego Inspektora
Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu
Sanitarnego w Świnoujściu
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w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WEZ.271.1.2.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Eksploatacja
i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Parku Zdrojowego
Świnoujściu w latach 2017 – 2020”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym 0018 Przytór miasto
Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym 0019 Karsibór miasto
Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I
ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonych
w Świnoujściu przy ul. Brzegowej, dz. nr 16/2 i ul. Mostowej, dz. nr 16/3
obr. 0013
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Świnoujściu pomiędzy ulicami
Brzozową i Ogrodową, dz. nr 69/5, obręb 0019
w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości zabudowanej, położonej w Świnoujściu przy ulicy Krzywej 4,
dz. nr 282/27, obr. 0010
sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do instrukcji obiegu
dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Świnoujście

123/2017

2017-03-01

124/2017

2017-03-01

125/2017

2017-03-01

126/2017

2017-03-01

127/2017

2017-03-01

128/2017

2017-03-01

129/2017

2017-03-02

130/2017

2017-03-03

w sprawie składek ubezpieczeniowych

131/2017

2017-03-03

w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu

132/2017

2017-03-06

w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu

pow. 1184 m2
cena wywoławcza: 104 000 zł + VAT
pow. 857 m2
cena wywoławcza: 360 000 zł zwolnione z VAT
zmiany stanowisk pracowników UM
terminy płatności składek wynikających z ubezpieczenia
mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście
oraz składek w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
Kompleksowa organizacja w dniach 24 – 25 czerwca
2017 roku plenerowej imprezy masowej o charakterze
kulturalno-rozrywkowym pod nazwą DNI MORZA
Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku
2017
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133/2017

2017-03-07

134/2017

2017-03-07

135/2017

2017-03-07

136/2017

2017-03-07

137/2017

2017-03-09

138/2017

2017-03-09

139/2017

2017-03-10

140/2017

2017-03-14

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu zdrowia publicznego

Prowadzenie w Świnoujściu Punktu Konsultacyjnego
Specjalistycznej Poradni FAS dla dzieci ze spektrum
FAS/FASD i ich opiekunów, w okresie od 15 kwietnia do
31 grudnia 2017 r.
powołano komisję, zatwierdzono treść ogłoszenia
i regulaminy

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2017
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.10.2017
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Modernizacja elementów melioracji szczegółowej na terenie
Rodzinnych Ogródków Działkowych - Granica w Świnoujściu – etap I”
zmieniające zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia
6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora zmiana terminu składania ofert na 4 maja 2017 r.
szkoły, przedszkola miejskiego i poradni psychologiczno-pedagogicznej
w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście, kwota: 1600 zł (szczegóły w zarządzeniu)
oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WEZ.271.1.3.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont posadzek
w obiektach oświatowych na terenie miasta Świnoujście”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WEZ.271.1.4.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót
remontowych instalacji elektrycznych oraz robót malarskich w salach
lekcyjnych obiektów oświatowych na terenie miasta Świnoujście”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.8.2017
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu dla zadań inwestycyjnych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu
w latach 2017 – 2018”
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141/2017

2017-03-14

142/2017

2017-03-16

143/2017

2017-03-16

144/2017

2017-03-16

145/2017

2017-03-16

146/2017

2017-03-17

147/2017

2017-03-17

148/2017

2017-03-17

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego nr WIM.271.1.7.2017 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 wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego w postępowaniu nr WOS.271.1.1.2017 pn.: „Zwalczanie
komarów w mieście Świnoujście w roku 2017”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego w postępowaniu WEZ.271.1.1.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na zadanie pn.: „Oczyszczanie i udrażnianie rowów
melioracyjnych na terenie lewobrzeżnej części miasta Świnoujścia w latach
2017 – 2020”
w sprawie powołania komisji konkursowej do przygotowania
i przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyboru organizatora Jarmarku
w ramach SAIL ŚWINOUJŚCIE 2017
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont częściowy
technologicznych urządzeń fontann miejskich”
w sprawie zbycia udziału Miasta oraz zmiany udziałów części wspólnych
w nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 13-13A-13B
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.17.2017 dotyczącego
wyboru
wykonawcy
na
realizację
zamówienia
publicznego
pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu –
ukształtowanie terenu i zieleni przy ul. Hołdu Pruskiego”
w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

EWIMAP S.C. Aleksandra Jadwiszczok-Bułdak,
Przemysław Kozioł, z Warszawy
cena brutto: 177 999,45 zł

PESTOKIL Sp. z o.o. z Brzegu
cena brutto: 209 100 zł
Jerzy Tkaczonek ze Świnoujścia
cena brutto: 89 571,13 zł
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