INFORMACJA NR WO-KP.0057.5.2017 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 18 KWIETNIA 2017 R. DO 12 MAJA 2017 R.
NUMER

DATA

210/2017

2017-04-18

211/2017

2017-04-18

212/2017

2017-04-18

213/2017

2017-04-20

214/2017

2017-04-20

215/2017

2017-04-20

OPIS
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.22.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Przebudowa boiska przyszkolnego w SP nr 2 w Świnoujściu – II etap”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
w postępowaniu WEZ.271.1.2.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na zadanie
pn.: „Eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Parku Zdrojowego
w Świnoujściu w latach 2017 - 2020”
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: przebudowa dachu budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Świnoujściu”
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.17.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu –
ukształtowanie terenu i zieleni przy ul. Hołdu Pruskiego”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.28.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
docieplenia budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mieszka I w Świnoujściu w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Świnoujściu”

INFORMACJE DODATKOWE

Jerzy Tkaczonek ze Świnoujścia
cena ryczałtowa brutto: 209 866,29 zł

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu

z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
na rok
2017
maksymalnej
kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie dla
nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 137/2017 Prezydenta Miasta
i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Świnoujście
Gminę Miasto Świnoujście, oraz określenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane
dodano nową pozycję w ppkt. 1 punktu 19
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216/2017

217/2017

2017-04-21

w sprawie sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym
0019 Karsibór miasto Świnoujście

2017-04-21

w sprawie akceptacji wyboru wykonawców, wyłonionych w konkursie ofert na
realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej w 2017 roku oraz kwot dotacji

218/2017

2017-04-21

219/2017

2017-04-24

220/2017

2017-04-24

221/2017

2017-04-24

222/2017

2017-04-24

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego nr
WIM.271.1.1.2017 dotyczącego 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 wydzierżawienia terenu położonego w Świnoujściu na zapleczu ul. Gdańskiej
o powierzchni 15 m2, z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego zbiornika
bezodpływowego
w sprawie określenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Miasto
Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia II 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 ustalenia czynszu z tytułu dzierżawy terenu położonego przy ul.
Grunwaldzkiej w Świnoujściu, z przeznaczeniem na ogródek konsumpcyjny

 dz. nr 70/8, pow. 1710 m2
cena wywoławcza 120 000 zł + VAT
 dz. nr 70/11, pow. 1640 m2
cena wywoławcza 115 000 zł + VAT
 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło
im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu 4000 zł
 Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział
w Świnoujściu - 1300 zł
 Chorągiew Zachodniopomorska Związku
Harcerstwa
Polskiego
Hufiec
Ziemi
Wolińskiej w Świnoujściu - 11 500 zł
 Związek
Sybiraków
Koło
Terenowe
w Świnoujściu - 2500 zł
 Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło w Świnoujściu 2500 zł
 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
- 1500 zł
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie,
Kobierzyce
cena brutto: 2 698 563,42 zł
część dz. 22, obr. 0005
stawka: 150 zł netto rocznie
na czas nieoznaczony

część dz. nr 47/2 w obr. 0010
w miesiącach VI, VII, VIII: 30 zł za 1m2 + VAT
w pozostałych miesiącach: 10 zł za 1m2 + VAT
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223/2017

224/2017

2017-04-24

2017-04-26

225/2017

2017-04-26

226/2017

2017-04-27

227/2017

2017-04-27

228/2017

2017-04-27

229/2017

2017-04-27

230/2017

2017-04-28

231/2017

2017-04-28

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Główny specjalista/inspektor/podinspektor w Wydziale
Inżyniera Miasta
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnoujściu
do zastępowania pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świnoujściu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na
rok 2017
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania
z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.30.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
modernizacji korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkół Publicznych nr 4 oraz
w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja obiektów
użyteczności publicznej”
zmieniające Zarządzenie nr 156/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących projektów:
- uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Świnoujście,
- uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji
w sprawie zlecenia realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu edukacji
ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście”
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu
położonego w Świnoujściu przy Promenadzie ul. Uzdrowiskowa, z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej dla dzieci

Towarzystwo
Przyjaciół
Świnoujścia
XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Świnoujskie Wieczory Organowe - wiosna, lato
2017; od 16 czerwca do 1 września 2017 r.
dotacja: 40 000 zł
Ewa Kowalewska

zmiana terminu publikacji: z „27 kwietnia
2017 r.” na „5 maja 2017 r.”
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie
dotacja: 10 000 zł
część dz. 17/30, obr. 0002
pow. 50 m2
cena wywoławcza: 3600 zł miesięcznie
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232/2017

2017-04-28

233/2017

2017-04-28

234/2017

2017-04-28

235/2017

2017-04-28

236/2017

2017-04-28

237/2017

2017-04-28

238/2017

2017-04-28

239/2017

2017-05-02

część dz. nr 220/4, obr. 0014, z przeznaczeniem
na
polepszenie
zagospodarowania
nieruchomości przyległej tj. dz. nr 219
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o powierzchni 2100 m2 położony obr. 0014, w tym wystawa zabytkowych maszyn
w Świnoujściu – Warszów przy ul. Wrzosowej
rolniczych, urządzeń z akcentem morskim;
dzierżawa na czas nieokreślony
stawka czynszu dzierżawnego: 0,80 zł za 1 m2
gruntu rocznie + VAT
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
darczyńcy
dokonali
zwrotu
przedmiotu
w sprawie rozwiązania umowy darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki dzierżawy i na nieruchomości dzierżawionej
samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych Gminy nie zostały wykonane żadne prace budowlane
Miasto Świnoujście
do dnia wygaśnięcia umowy i zwrotu
przedmiotu dzierżawy
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Świnoujście
wpisano nowe zadania, dodano etaty
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
szkoły, przedszkola miejskiego i poradni psychologiczno-pedagogicznej
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.29.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Budowa przystani jachtowej w Łunowie w ramach
Zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.26.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
docieplenia budynku Liceum Społecznego Fundacji LOGOS, ul. Grunwaldzka 47,
72-600 Świnoujście w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Świnoujściu”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego C4Y Katarzyna Zasieczna z siedzibą
nr WEZ.271.1.5.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia w Poznaniu
publicznego pn.: „Remont częściowy technologicznych urządzeń fontann miejskich”
cena brutto: 174 647,70 zł
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240/2017

2017-05-02

w sprawie umorzenia należności pieniężnych

241/2017

2017-05-04

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości
położonej w Świnoujściu, przy ul. Warszawskiej

242/2017

2017-05-05

243/2017

2017-05-05

244/2017

2017-05-05

245/2017

2017-05-05

246/2017

2017-05-05

os. Fizycznej, zaległość z tytułu czynszu
i innych opłat związanych z najmem lokalu
oraz odszkodowania za zajmowanie lokalu
bez tytułu prawnego wraz z odsetkami
za zwłokę i kosztami postępowania sądowego
dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Konstytucji
3 Maja 59 w wysokości: 15.838,62 zł
o powierzchni 45 m2 - część dz. nr 466, obr. 5,
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
umowa na czas nieoznaczony
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego:
0,40 zł rocznie za m2 + VAT

w sprawie przekazania Miejskiemu Domowi Kultury z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 1/1 w Świnoujściu – składnika majątkowego tj. sofy 2-osobowej, zakupionej wartość: 3528,87 zł
w ramach projektu pn.: „Rozwój Systemu Informacji Turystycznej w Świnoujściu”
udział wynoszący 2/28 część w nieruchomości
stanowiącej działkę nr 714 o pow. 393 m2,
położoną przy Placu Słowiańskim
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Świnoujściu zgodnie z projektem zagospodarowania
przy Placu Słowiańskim
kwartału zawartego między ulicami: Marynarzy,
Wybrzeże Władysława IV, Placem Słowiańskim
i Placem Wolności, działka 714 (obr. 6) nie jest
przeznaczona na cele publiczne
„Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie
imprezy „Wyspy Sportu”
Stowarzyszenie Aktywności i Promocji Zdrowia
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
BENE SPORT ACTIVE ze Szczecina
i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
termin realizacji zadania: 3, 4, 10, 11, 17 i 18
czerwca 2017 r.
dotacja: 100 000 zł
w sprawie przyjęcia „Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Miasta Świnoujście
na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych i rewitalizacji”
część dz. nr 34/2, obr. 0001 Promenada 2,
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
stoiska nr: 4, 8 i 9 o pow. 4 m2 każde
położonej w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Nowowiejskiego, z przeznaczeniem
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego:
na działalność handlową
1600 zł za miesiąc + VAT
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247/2017

2017-05-05

248/2017

2017-05-08

249/2017

2017-05-08

250/2017

2017-05-09

251/2017

2017-05-09

252/2017

2017-05-09

253/2017

2017-05-09

w sprawie wygaszenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
administrowania nieruchomością stanowiącą działkę 282/27 położoną w Świnoujściu
przy ul. Krzywej 4
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.20.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Świnoujściu – poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Pomorskiej”
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkami
wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonej numerami działek: 201/6,
201/7, 201/8 i 201/9 o łącznej pow. 9958 m2 położonej w Świnoujściu przy ulicy
Karsiborskiej 31
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych na zadaniu
pn.: „Przebudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Przedszkolu publicznym
nr 1 przy ul. Warszawskiej w Świnoujściu”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WEZ.271.1.6.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym
w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego na dzierżawę gruntów położonych w Świnoujściu przy Promenadzie,
z przeznaczeniem na działalność artystyczną
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WEZ.271.1.7.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu”

pow. 0.0857 ha
wygaszenie z powodu sprzedaży i przekazania
nieruchomości nabywcy
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia

Remondis Szczecin
cena brutto: 1 911 420 zł

Firma Handlowo-Usługowa
THOMAS Sp. z o. o. z siedzibą w Mierzynie
cena brutto: 354 691,98 zł

pow. 5073 m2 część dz. nr 157 oraz część dz.
nr 140/1, obręb 2
z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking
naziemny
umowa na czas określony od 10 czerwca
do 31 sierpnia 2017 r.
cena wywoławcza: 2,50 zł miesięcznie za 1 m2
+ VAT

254/2017

2017-05-09

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
położonej w Świnoujściu przy ul. Komandorskiej

255/2017

2017-05-10

zmieniające zarządzenie Nr 236/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zmiana 1 członka komisji w LO
dyrektora szkoły, przedszkola miejskiego i poradni psychologiczno-pedagogicznej
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256/2017

2017-05-10

257/2017

2017-05-10

258/2017

2017-05-10

259/2017

2017-05-11

260/2017

2017-05-11

261/2017

2017-05-11

262/2017

2017-05-12

oferta nie otrzymała pozytywnej opinii komisji,
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
ze względu na wynik oceny merytorycznej zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku
poniżej 50%
dz. nr 154/23, obr. 18 o pow. 165 m2 należąca
do Gminy zamieniona na dz. nr 153/2, obr. 18
o pow. 232 m2
dopłata ze strony Gminy 217,23 zł
dz. nr 154/22, obręb 18 o pow. 195 m2 należąca
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych
do Gminy zamieniona na dz. nr 153/1, obręb 18
o pow. 276 m2
dopłata ze strony Gminy 371,88 zł
zamiana w celu uregulowania stanu prawnego
zgodnie z mpzp
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia III ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu przy
ul. Uzdrowiskowej, dz. nr 122/11, obręb 0002
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej łączna pow. 1346 m2
w Świnoujściu przy ul. Owocowej 4a, 4b, 4c, dz. nr: 81, 82, 83 i 84, obr. 0015
cena: 130 000 zł + VAT
Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zachodniopomorski
Filia
w
Szczecinie
pn.: „Wystawa expo Zdrowie”
realizacja w dniu 21 maja 2017 r.
dotacja: 2694 zł
udział wynoszący 4/28 części dz. nr 714
o pow. 393 m2
zgodnie z projektem zagospodarowania
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Świnoujściu
kwartału zawartego między ulicami: Marynarzy,
przy Placu Słowiańskim
Wybrzeże Władysława IV, Placem Słowiańskim
i Placem Wolności, działka 714 (obr. 6) nie jest
przeznaczona na cele publiczne
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.6.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych
i gminnych w Świnoujściu - Etap I – przebudowa ulic: Mostowej, Tadeusza Kościuszki,
Jana Pawła II, Małopolskiej”
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