INFORMACJA NR WO-KP.0057.7.2017 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 12 CZERWCA 2017 R. DO 18 SIERPNIA 2017 R.
NUMER

DATA

341/2017

2017-06-12

342/2017

2017-06-12

343/2017

2017-06-12

344/2017

2017-06-13

345/2017

2017-06-14

346/2017

2017-06-14

347/2017

2017-06-16

348/2017

2017-06-16

349/2017

2017-06-19

OPIS

INFORMACJE DODATKOWE

ul. Marynarzy 2B, lokal mieszkalny nr 7 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z udziałem w częściach wspólnych budynku
przy ul. Marynarzy
i w prawie użytkowania wieczystego gruntu
w sprawie ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego
dz. nr 426 o pow. 249 m2
w nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 6
ul. Armii Krajowej 2, 1/2 części lokalu mieszkalnego
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych
przy ul. Armii Krajowej
budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.18.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Piaseczno
publicznego pn.: „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów cena brutto: 3 885 434,70 zł
oraz zagospodarowanie terenów sportowych – II etap”
w sprawie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Warszów
na dzień 23 czerwca 2017 r.
pow. 197 m2
w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela z tytułu utraty wydzielona pod drogę publiczną przeszła z mocy
własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 368/21, obr. 18
prawa na własność Gminy
odszkodowanie: 18 912 zł
w sprawie przyznania środków finansowych na nagrody Prezydenta Miasta
29 050 zł
z funduszu miejskiego „PRYMUS”
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.33.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nie złożono żadnej oferty do upływu terminu
przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Świnoujściu – wyznaczonego do składania ofert
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Pomorskiej”
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.26.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę
przetargu nieograniczonego na docieplenie budynku Liceum Społecznego Fundacji
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
LOGOS, ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście w ramach zadania:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”
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350/2017

2017-06-19

351/2017

2017-06-20

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego na dzierżawę nieruchomości, położonej w Świnoujściu przy
ul. Sienkiewicza (działka nr 82/2, obręb 2)
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

352/2017

2017-06-20

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

353/2017

2017-06-20

w sprawie nieskorzystania przez Skarb Państwa z prawa pierwokupu nieruchomości
położonych w granicach portu morskiego w obrębie 0013 Ognica w Świnoujściu

354/2017

2017-06-20

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
numerami działek 55/1 i 56/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 13
miasta Świnoujście przy ulicy Wyspowej

355/2017

2017-06-21

356/2017

2017-06-22

357/2017

2017-06-22

358/2017

2017-06-22

359/2017

2017-06-22

360/2017

2017-06-26

„Stworzenie
sieci
wsparcia
rówieśniczego
pn. Młodzieżowi liderzy” realizacja od 10.07.2017 r.
do 31.12.2017 r.
powołano komisję, zatwierdzono treść ogłoszenia
i regulaminy
kwota na realizację: 25 000 zł
ul. Brzegowa, dz. nr 16/1 o pow. 0,1680 ha
i dz. nr 19/4 o pow. 0,0108 ha
dz. o łącznej pow. 0.1781 ha
sprzedaż na rzecz współwłaścicieli nieruchomości
przyległej, położonej przy ul. Wyspowej 15,
celem polepszenia jej zagospodarowania
cena brutto: 185 730 zł
wprowadzono możliwość głosowania na dwa
projekty (z różnych kategorii)

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Świnoujście na 2018 rok
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
dz. nr 70/8 o pow. 0,1710 ha
w Świnoujściu Karsiborze
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Lechicka 15 i 17, lokal mieszkalny nr 23 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej
przy ul. Lechickiej
oraz w działce nr 53/1 w obr. 10
ul. Krzywa 1I, lokal mieszkalny nr 38 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Krzywej
wspólnej
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego
5 komputerów i 5 monitorów
bez zastrzeżenia zwrotu Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu na jej wniosek
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361/2017

2017-06-26

362/2017

2017-06-26

363/2017

2017-06-26

364/2017

2017-06-26

365/2017

2017-06-26

366/2017

2017-06-26

367/2017

2017-06-27

368/2017

2017-06-27

369/2017

2017-06-27

370/2017

2017-06-28

371/2017

2017-06-28

372/2017

2017-06-28

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej
numerem działki 70/11 położonej w obrębie 0019 Karsibór miasto Świnoujście
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem
własności znajdującego się na tym gruncie garażu na rzecz dzierżawcy,
który sfinansował garaż ze środków własnych
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem
własności znajdującego się na tym gruncie garażu na rzecz dzierżawcy,
który sfinansował garaż ze środków własnych
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu
przy ul. Odrowców, dz. nr 171/27, 164/3 obr. 0010

ul. Ogrodowa, dz. o pow. 0,1640 ha
ul. Karsiborska, dz. nr 373/9 o pow. 23 m2
cena: 6 210 zł + VAT, pow. garażu 16 m2
ul. Karsiborska, dz. nr 206/1 o pow. 22 m2
cena: 5 940 zł + VAT, pow. garażu 16 m2

przebudowa
istniejącego
placu
zabaw
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Przedszkolu Miejskiemu nr 1 przy przedszkolu wraz z kosztami przygotowania
przy ul. Warszawskiej w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, powstałych inwestycji – wartość: 404 054,61 zł
w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania inwestycyjnego
pierwsze wyposażenie placu zabaw – wartość:
194 488,83 zł
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/2011
dodanie 6 nowych pozycji pracownika UM
Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia odbioru robót
wykonanych w ramach zadania nr WIM.271.1.10.2017 pn.: „Modernizacja
elementów melioracji szczegółowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych
– Granica w Świnoujściu - etap I”
w sprawie przekazania jachtu „Świnoujście ZSM” Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz” w Świnoujściu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
ul. Wąska 7, dz. nr 127 o pow. 0,0674 ha
w Świnoujściu Karsiborze
w sprawie zmiany składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odwołana - Aneta Całus
w Świnoujściu
„Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej nr 1
publicznej w Świnoujściu” zwiększa się wartość
przy ul. Narutowicza w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, powstałych
budynku szkoły o prace związane z przebudową
w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania inwestycyjnego
dachu – wartość: 1 055 241,65 zł
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373/2017

2017-06-29

374/2017

2017-06-29

375/2017

2017-06-30

376/2017

2017-06-30

377/2017

2017-06-30

378/2017

2017-06-30

379/2017

2017-06-30

380/2017

2017-07-03

381/2017

2017-07-03

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.32.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy zadania
pn.: „Przebudowa ul. Markiewicza w Świnoujściu”
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata od 7 lipca 2017 r. do 5 sierpnia 2017 r.
2017-2027
wysokość stawki miesięcznie dla:
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących Gminy - 858 pozycji wg załącznika
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście
lokali socjalnych: grupy A – 2,86 zł, grupy B –
2,29 zł i grupy C – 1,72 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.31.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na wykonanie przystani kajakowej w Świnoujściu w dzielnicy Karsibór w ramach
zadania: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu
o cenne walory przyrodnicze i kulturowe”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.42.2017 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”
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 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.45.2017 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 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży pow. 38 625 m2
położonej w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego, dz. nr 6/4 i 6/5, obr. 0003
cena: 17 100 000 zł + VAT
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382/2017

2017-07-04

383/2017

2017-07-04

384/2017

2017-07-04

385/2017

2017-07-04

386/2017

2017-07-05

387/2017

2017-07-05

388/2017

2017-07-06

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.42.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na wykonanie modernizacji korytarzy i klatek schodowych
w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja
obiektów użyteczności publicznej”
łączna pow. 0,0157 ha
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej sprzedaż na rzecz właściciela nieruchomości
numerami działek 444/5 i 448/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 6 przyległej przy ul. Piastowskiej, dz. nr 447 celem
miasta Świnoujście przy ulicy Piastowskiej
polepszenia jej zagospodarowania
cena brutto: 123 000 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu
przy ul. Słonecznej, dz. nr 652, obr. 0017
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację XXXVIII realizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
Międzynarodowego Maratonu Świnoujście – Wolgast oraz XXVII Półmaratonu
kwota: 10 000 zł
z zakresu działalności:
- na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- osób w wieku senioralnym,
- wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnej,
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - promocji i organizacji wolontariatu,
na „dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
ze środków zewnętrznych”
społecznym
w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia
2017 r.
kwota na realizację: 20 000 zł
powołano komisję, zatwierdzono treść ogłoszenia
i regulaminy
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WEZ.271.1.7.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy remontu podłogi sportowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12
ul. Hołdu Pruskiego 10A, lokal mieszkalny nr 10
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
przy ul. Hołdu Pruskiego
i w prawie użytkowania wieczystego gruntu
5

389/2017

2017-07-06

390/2017

2017-07-06

391/2017

2017-07-06

392/2017

2017-07-06

393/2017

2017-07-06

394/2017

2017-07-06

395/2017

2017-07-06

396/2017

2017-07-07

397/2017

2017-07-07

w sprawie nieodpłatnego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu
na nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Spółki Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.
w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia
wspólnego postępowania, dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia kompleksowej dostawy energii elektrycznej, w imieniu i na rzecz kilku
zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Miasto Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.44.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Miasto
Świnoujście, jej jednostek organizacyjnych, Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej, Instytucji Kultury i gminnych osób prawnych w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

dz. nr 59/2 o pow. 0,5585 ha, obr. 0011 Warszów
wraz z nieodpłatnym przeniesieniem budowli
znajdujących się na tym gruncie
Gmina Miasto
Świnoujście

Świnoujście

–

Urząd

Miasta

dz. nr 145/23, obręb 2 o pow. 8 164 m2
z przeznaczeniem na realizację ogólnodostępnego
budynku parkingu dla 250+500 samochodów
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
nieruchomości położonej w Świnoujściu, przy ul. Zdrojowej
umowa na czas określony – 20 lat
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 1 zł
miesięcznie netto za 1 m2 gruntu
w sprawie powołania III kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Świnoujściu
w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto
ul. H. Modrzejewskiej 2/5
Świnoujście z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny grupy A
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 155/2009 Prezydenta Miasta Świnoujścia
z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki, bądź remontu
kapitalnego budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Bunkrowej 2
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2017
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.6.2017 dotyczącego wyboru część I: ul. Mostowa – cena oferty przewyższa kwotę
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przeznaczoną na sfinansowanie
przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych – część II: ul. Tadeusza Kościuszki i część IV:
etap I – przebudowa ulic: Mostowej, Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II, ul. Małopolska – nie złożono żadnej oferty
Małopolskiej”
do upływu terminu wyznaczonego do składania ofert
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398/2017

2017-07-07

399/2017

2017-07-10

400/2017

2017-07-10

401/2017

2017-07-10

402/2017

2017-07-10

403/2017

2017-07-11

404/2017

2017-07-11

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
część III: ul. Jana Pawła II – wykonawca:
nr WIM.271.1.6.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
MET INSTAL Sp. z o.o., Goleniów
publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych – etap I –
cena brutto: 1 770 042,57 zł
przebudowa ulic: Mostowej, Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II, Małopolskiej”
część dz. nr: 455, 444/1 i 460, obręb 6 o pow.
1163 m2
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę realizacja parkingu wielopoziomowego – garażu
nieruchomości położonej w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego
zamkniętego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną
umowa na czas określony: 30 lat
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.36.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę
przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
w Świnoujściu – ukształtowanie terenu i zieleni przy ul. Hołdu Pruskiego”
likwidacja sprzętu elektronicznego, w zakresie
zespołów komputerowych, elektronicznych maszyn i
urządzeń
do wprowadzania,
przetwarzania,
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych
przechowywania
i wyprowadzania
informacji
cyfrowych oraz urządzeń do przekazywania danych
na odległość, z powodu całkowitego technicznego
i ekonomicznego zużycia lub ich zbędności
ul. Hołdu Pruskiego 7, lokal mieszkalny nr 12
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
wraz z przynależnym
udziałem
w
częściach
przy ul. Hołdu Pruskiego
wspólnych budynku i w prawie własności gruntu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.46.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na wykonanie przebudowy placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 3
w Świnoujściu w ramach zadania pn.: „Przedszkole Miejskie nr 3
przy ul. Batalionów Chłopskich – prace inwestycyjne”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.29.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa przystani
jachtowej w Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
w systemie zaprojektuj i wybuduj”
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405/2017

2017-07-11

406/2017

2017-07-11

407/2017

2017-07-11

408/2017

2017-07-12

409/2017

2017-07-12

410/2017

2017-07-12

411/2017

2017-07-12

412/2017

2017-07-13

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.48.2017 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 zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”
dyrektora przedszkola miejskiego w Świnoujściu
Wioletta Szłapka
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.46.2017 na realizację
zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na przebudowę placu
zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Świnoujściu w ramach zadania
pn.: „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne”
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Urzędzie Stanu Cywilnego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z przeznaczeniem na potrzeby przepompowni
2
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 120 m położony
ścieków
w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej (część działki nr 114/39, obręb 0002)
dzierżawa na czas nieoznaczony
stawka: 123 zł brutto rocznie
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.45.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Docieplenie
budynku Liceum Społecznego Fundacji LOGOS, przy ul. Grunwaldzka 47,
72-600 Świnoujście w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.49.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki
w Świnoujściu”
ul. Bohaterów Września 15, lokal mieszkalny nr 15
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu i 16, w klatce nr 16 wraz z przynależnym do niego
przy ul. Bohaterów Września
udziałem w częściach wspólnych budynku
i w prawie własności gruntu
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413/2017

2017-07-13

414/2017

2017-07-13

415/2017

2017-07-13

416/2017

2017-07-13

417/2017

2017-07-17

418/2017

2017-07-17

419/2017

2017-07-17

420/2017

2017-07-17

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
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”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.48.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych
w Świnoujściu – ukształtowanie terenu i zieleni przy ul. Hołdu Pruskiego”
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położone w Świnoujściu przy ul. Słonecznej, dz. nr 589/6, obr. 0017
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku
Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2017 - 2020”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.31.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa przystani
kajakowej na wyspie Karsibór w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.52.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych
w Świnoujściu – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Pomorskiej”

wykonawcy występujący wspólnie: Przedsiębiorstwo
Budowlane HELITEX Sp. z o.o., Szczecin
i MKwadrat Sp. z o.o., Goleniów
cena brutto: 2 436 662,05 zł

pow. 1718 m2
cena wywoławcza: 172 000 zł + VAT

ul. Bohaterów Września 13, lokal mieszkalny nr 3
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach
przy ul. Bohaterów Września
wspólnych budynku i w prawie wieczystego
użytkowania gruntu
lokal użytkowy nr 2 o pow. użytkowej 22,99 m²
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku
w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 23, 25, 25A na rzecz najemcy ogółu mieszkańców
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
cena: 99 500,00 zł
udział w dz. nr 461/1 o pow. 1288 m²
cena: 17 250,00 zł
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421/2017

2017-07-18

422/2017

2017-07-18

423/2017

2017-07-18

424/2017

2017-07-19

425/2017

2017-07-19

426/2017

2017-07-20

427/2017

2017-07-20

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych –
3/4 etatu
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych w nieruchomości
przy ul. Wojska Polskiego 23-25-25A
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych w nieruchomości
przy ul. Chopina 3
dzierżawa na czas określony: od 21 lipca 2017 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie
do 30 września 2017 r.
0011 miasta Świnoujście oznaczonej numerem działki 5/2 o pow. 176 m2
czynsz dzierżawny: 2000,00 zł netto miesięcznie
oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego
+ podatek VAT
- Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”:
Wioletta Szłapka
- Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy
Świat”: Ewa Brzozowska
- Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I:
Edyta Tomaszek,
w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorom szkoły, przedszkola miejskiego - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Katarzyna
i poradni psychologiczno-pedagogicznej w Świnoujściu
Hamadyk
- Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki:
Gabriela Kopacka
- Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej:
Sławomir Wojtyłko
- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi im. Mieszka I: Piotr Adamczyk
w sprawie zatwierdzenia trybu, instrukcji dla wykonawców i ogłoszenia o przetargu
w postępowaniu nr BTI.271.1.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie remontu i przebudowy sieci
teleinformatycznej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 1/5
oraz ul. Wojska Polskiego 1/2”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr BTI.271.1.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie remontu i przebudowy sieci
teleinformatycznej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 1/5
oraz ul. Wojska Polskiego 1/2”
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428/2017

2017-07-20

429/2017

2017-07-20

430/2017

2017-07-20

431/2017

2017-07-20

432/2017

2017-07-21

433/2017

2017-07-21

434/2017

2017-07-21

435/2017

2017-07-21

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.49.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa
ul. Tadeusza Kościuszki w Świnoujściu”
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania
wieczystego działki nr 587/12 oraz we własności budowli położonych
w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino obręb 0006
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
i Obsługi Inwestorów
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.34.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na wykonanie zadania obejmującego budowę magazynu
sprzętu w ramach zadania: „Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego
w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury
lekkoatletycznej”
ul. Modrzejewskiej 18 wraz z przynależnym
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej,
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
która stanowi prawo własności gruntu oraz części
przy ul. Modrzejewskiej
budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli lokali
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.52.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych w Świnoujściu – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na ul. Pomorskiej”
sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.42.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę
przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji korytarzy i klatek
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
schodowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania:
„Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.43.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zadania pn.: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniach
inwestycyjnych Gminy Miasta Świnoujście w latach 2017-2021 dotyczących
realizacji inwestycji kubaturowych”
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436/2017

2017-07-21

437/2017

2017-07-24

438/2017

2017-07-24

439/2017

2017-07-24

440/2017

2017-07-24

441/2017

2017-07-24

442/2017

2017-07-25

443/2017

2017-07-26

444/2017

2017-07-26

w sprawie unieważnienia postępowania WEZ.271.1.7.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
przetargu nieograniczonego pn.: „Remont podłogi sportowej Sali gimnastycznej do upływu terminu wyznaczonego do składania ofert
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu”
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza,
realizowanych na terenie Gminy Miasto Świnoujście
ul. Porębskiego 22, dz. nr 106/68 o pow. 0,0142 ha
zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz udział
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w nieruchomości składającej się z dz. nr 106/60,
w Świnoujściu przy ul. Porębskiego
nr 106/66, nr 106/70 i nr 106/71 o łącznej
pow. 0,0812 ha stanowiącej drogę wewnętrzną
z terenem zielonym oraz miejscami parkingowymi
nieruchomość niezabudowana o pow. 0.0044 ha
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej,
numerami działek 591/17 i 591/22, położonej w obrębie ewidencyjnym 17 oznaczonej nr dz. 591/2, celem polepszenia jej
m. Świnoujście przy ulicy Słonecznej
zagospodarowania
cena brutto nieruchomości: 6519 zł
nieruchomość niezabudowana o pow. 0.0309 ha
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej
numerem działki 79/382, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 m. Świnoujście oznaczonej nr dz. 79/321, celem polepszenia
przy ulicy Herbowej
jej zagospodarowania
cena nieruchomości brutto: 249 690 zł
odwołanie z funkcji członka: Renata Brudnik Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 3 oraz Aneta
w sprawie zmiany składu osobowego członków Zespołu Interdyscyplinarnego Całus - dotychczasowa Przewodnicząca Komisji
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
powołanie: Sławomir Wojtyłko - Przewodniczący
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia terminu
trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 10
w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu nr WEZ.271.1.8.2017 na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym
w Świnoujściu w latach 2017- 2020”
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
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445/2017

2017-07-26

446/2017

2017-07-26

447/2017

2017-07-26

448/2017

2017-07-26

449/2017

2017-07-26

450/2017

2017-07-26

451/2017

2017-07-26

452/2017

2017-07-26

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym –
Dział Gospodarczy
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.51.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na wykonanie zadania obejmującego przebudowę dróg powiatowych i gminnych
w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.51.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych”
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
ul. Brzozowa, dz. nr 37/2 o pow. 0,1197 ha, obręb 19
w Świnoujściu Karsiborze
ul. Monte Cassino 42, lokal mieszkalny nr 5
wraz z przynależnym do niego udziałem części
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
nieruchomości wspólnej, to jest we współwłasności
przy ul. Monte Cassino
gruntu oraz częściach budynku i urządzeniach,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej dz. nr 587/12 o pow. 0,0820 ha
w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino
udział w wysokości 3/93 części w nieruchomości
ul. Porębskiego 24, dz. nr 106/65 oraz dz. nr 106/67
o łącznej pow. 0,0141 ha zabudowana budynkiem
mieszkalnym oraz udział wynoszący 1/12 części
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w nieruchomości składającej się z dz. nr 106/60,
w Świnoujściu przy ul. Porębskiego
nr 106/66, nr 106/70 i nr 106/71 o łącznej
pow. 0,0812 ha stanowiąca drogę wewnętrzną
z terenem zielonym oraz miejscami parkingowymi
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.53.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ZSP-4
w Świnoujściu wraz z II etapem przebudowy boiska przyszkolnego”
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453/2017

2017-07-27

w sprawie odwołania przetargu wyznaczonego na dzień 4 sierpnia 2017 r.

454/2017

2017-07-27

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

455/2017

2017-07-28

456/2017

2017-07-28

457/2017

2017-07-28

458/2017

2017-07-28

459/2017

2017-07-31

460/2017

2017-07-31

ul. Zdrojowa, dz. nr 145/23, obręb 2 o pow. 8164 m2,
z przeznaczeniem na realizację ogólnodostępnego
budynku parkingu dla 250+500 samochodów wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną. Odwołanie
w związku z podjęciem decyzji o docelowym
rozwiązaniu w zakresie zabezpieczenia miejsc
parkingowych w dzielnicy nadmorskiej

dz. o pow. 2,5883 ha, obręb 0015 Karsibór
sprzedaż przez OT LOGISTICS S.A. z siedzibą
w sprawie nieskorzystania przez Skarb Państwa z prawa pierwokupu zabudowanej w Szczecinie prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości gruntowej, położonej w granicach portu morskiego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
przy ul. Mostowej oznaczonej numerem działki 2 w obrębie 0015 Karsibór Miasta, położonej w granicach portu morskiego
miasta Świnoujście będącej w użytkowaniu wieczystym
wraz z prawem własności posadowionych na tym
gruncie budowli, stanowiących odrębne od gruntu
przedmioty własności
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
dz. nr 367/16 o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem
w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej
w sprawie wygaszenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
nieruchomości zostały przeznaczone na poszerzenie
administrowania nieruchomościami stanowiącymi działki 151/2 i 151/3 położonymi
pasa drogowego ul. Jachtowej
w Świnoujściu przy ul. Jachtowej
pow. 6288 m2
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
przeznaczenie
terenu
zaplecza
komunikacji
położonej w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej dz. nr 30/8, 30/12, 33/1, 33/2
samochodowej: lokalizacja stacji paliw
obr. 0005
cena wywoławcza: 3 500 000 zł + VAT
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.46.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę
przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy placu zabaw w Przedszkolu
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
Miejskim nr 3 w Świnoujściu w ramach zadania pn.: „Przedszkole Miejskie nr 3
przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne”
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2017
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461/2017

2017-07-31

462/2017

2017-07-31

463/2017

2017-07-31

464/2017

2017-08-02

465/2017

2017-08-02

466/2017

2017-08-02

467/2017

2017-08-03

468/2017

2017-08-03

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 powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Aneta Szymanowska
w Świnoujściu
z dniem 1 sierpnia 2017 r. na okres 5 lat
ul. Porębskiego 16, dz. nr 106/73 o pow. 0,0130 ha
zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz udział
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej 1/12 części w nieruchomości składającej się z dz. nr:
w Świnoujściu przy ul. Porębskiego
106/60, 106/66, 106/70 i 106/71 o pow. 0,0812 ha
stanowiącej drogę wewnętrzną z terenem zielonym
oraz miejscami parkingowymi
ul. Modrzejewskiej 12, lokal mieszkalny nr 8
przynależny do niego udział w nieruchomości
wspólnej oznaczonej jako dz. nr 223 i nr 224
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
o pow. 0,0374 ha wraz ze związanym z lokalem
przy ul. Modrzejewskiej
udziałem we wspólnych częściach budynku,
urządzeniach, które służą do wspólnego użytku
wszystkich właścicieli lokali
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego
na
dzierżawę
nieruchomości,
położonej
w
Świnoujściu
przy ul. Dąbrowskiego (część działek nr 455, 444/1 i 460, obręb 6)
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.51.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.56.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na wykonanie zadania obejmującego przebudowę dróg powiatowych i gminnych
w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.56.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych”
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469/2017

2017-08-03

w sprawie odwołania przetargu wyznaczonego na dzień 25 sierpnia 2017 r.

ul. Słoneczna dz. nr 589/6 obr. 0017
odwołany z powodu odstąpienia od sprzedaży
z uwagi na stan faktyczny nieruchomości: lokalizacja
energetycznej sieci przesyłowej

470/2017

2017-08-04

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

dz. nr 179/28 o pow. 0,0019 ha zabudowana garażem

471/2017

2017-08-04

472/2017

2017-08-04

473/2017

2017-08-04

474/2017

2017-08-04

475/2017

2017-08-07

ul. Lechicka 11, lokal mieszkalny nr 14 wraz
z przynależnym do niego udziałem nieruchomości
wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu
oznaczonego jako dz. nr 53/2 o pow. 0,1934 ha
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
oraz części budynku i urządzenia, które nie służą
przy ul. Lechickiej
wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak również
udziału w działce nr 53/1 o pow. 0,3816 ha,
która stanowi
wewnętrzną
drogę
osiedlową
z naziemnymi miejscami postojowymi
ul. Grunwaldzka 45, lokal mieszkalny nr 5a wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej oznaczonej jako działki nr 162/1 i nr 163
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
o łącznej pow. 0,5071 ha wraz ze związanym
przy ul. Grunwaldzkiej
z lokalem udziałem we wspólnych częściach
budynku, urządzeniach, które służą do wspólnego
użytku wszystkich właścicieli lokali
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.25.2017 dotyczącego
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Nadzory
inwestorskie na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2017 r.
w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym 0018 Przytór miasto Świnoujście
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów
programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Świnoujście w 2017 r.
pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta
Świnoujście w wieku od 60 roku życia”
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476/2017

2017-08-07

477/2017

2017-08-07

478/2017

2017-08-07

479/2017

2017-08-07

480/2017

2017-08-07

481/2017

2017-08-07

ul. Bohaterów Września 6, 1/2 części lokalu
niemieszkalnego nr 10 wraz z przynależnym
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej,
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu na którą składa się prawo użytkowania wieczystego
przy ul. Bohaterów Września
gruntu
oznaczonego
jako
dz.
nr
597/3
o pow. 0,2287 ha oraz części budynku, urządzenia,
które służą do wspólnego użytku wszystkich
właścicieli lokali
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.53.2017 dotyczącym
wyboru
wykonawcy
na
realizację
zamówienia
publicznego
pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ZSP-4 w Świnoujściu wraz z II etapem
przebudowy boiska przyszkolnego”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.54.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym przy CEZIT przy ul. Gdyńskiej 26, 72-600 Świnoujście w ramach
zadania: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.54.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja
węzłów sanitarnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy CEZIT
przy ul. Gdyńskiej 26, 72-600 Świnoujście w ramach zadania: „Modernizacja obiektów
użyteczności publicznej Świnoujściu”
w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.34.2017 dotyczącego
wyboru wykonawcy na wykonanie zadania obejmującego budowę magazynu
sprzętu w ramach zadania: „Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego
w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury
lekkoatletycznej
w sprawie powołania komisji do przyjęcia robót budowlanych zrealizowanych
w ramach umowy nr WIM/113/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r na wykonanie
zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu
przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej
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482/2017

2017-08-08

483/2017

2017-08-08

484/2017

2017-08-08

485/2017

2017-08-09

486/2017

2017-08-09

487/2017

2017-08-09

488/2017

2017-08-10

489/2017

2017-08-10

H. Modrzejewskiej 3, dz. o powierzchni 1153 m²
służebność gruntowa polegająca na prawie
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce swobodnego przejazdu i przechodu na rzecz
126/1 położonej w obrębie 0012 miasta Świnoujścia, stanowiącej własność Gminy każdoczesnego właściciela działki nr 180
Miasto - Świnoujście
(nieruchomość władnąca) o powierzchni 156 m²
obszar wykonywania służebności drogi koniecznej,
obejmuje pas gruntu dz. 126/1 o powierzchni 82 m2
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia terminu
ul. Niecała 3, dz. nr 53 o powierzchni 125 m²
trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Niecałej 3
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów
położonych w Świnoujściu (zaplecze ul. Mazowieckiej oraz za tzw. pasem
granicznym) oraz w dzielnicy Warszów, z przeznaczeniem na działki rekreacyjno –
warzywne
dz. o powierzchni 0.0189 ha
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
numerem działki 184/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 15 m. Świnoujście
oznaczonej dz. nr: 185/1 i 185/3, celem polepszenia
przy ulicy 1 Maja
jej zagospodarowania
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.52.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
nie złożono żadnej oferty do upływu terminu
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg
wyznaczonego do składania ofert
powiatowych w Świnoujściu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na ul. Pomorskiej”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.58.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa chodników i jezdni w drogach
gminnych - przebudowa ulicy Norweskiej
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 publicznego
nr WIM.271.1.45.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie docieplenia Zakład Budowlany EFEKT J.D. Dziedziccy S.j.,
budynku Liceum Społecznego Fundacji LOGOS, ul. Grunwaldzka 47, ul. Leśmiana 7, 72-600 Świnoujście
72-600 Świnoujście w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów cena brutto: 998 145,00 zł
użyteczności publicznej w Świnoujściu”
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490/2017

2017-08-10

491/2017

2017-08-10

492/2017

2017-08-10

493/2017

2017-08-11

494/2017

2017-08-11

495/2017

2017-08-14

496/2017

2017-08-14

497/2017

2017-08-14

498/2017

2017-08-16

499/2017

2017-08-16

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/2011
dodanie 1 nowej pozycji pracownika UM
Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.29.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przystani jachtowej w Łunowie w ramach
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.48.2017 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”
ul. Grunwaldzka 45, lokal mieszkalny nr 7a wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej: dz. nr 162/1 i nr 163 o łącznej pow.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
0,5071 ha wraz ze związanym z lokalem udziałem
przy ul. Grunwaldzkiej
we wspólnych częściach budynku, urządzeniach,
które służą do wspólnego użytku wszystkich
właścicieli lokali
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
dz. nr 184/1 o pow. 0,1348 ha
przy ul. Bydgoskiej
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.57.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
zadania obejmującego przebudowę dróg powiatowych i gminnych – etap II –
przebudowa ulic: Mostowej, Sąsiedzkiej, Białoruskiej, Wielkopolskiej i Gdańskiej”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.57.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych w Świnoujściu – etap II – przebudowa ulic: Mostowej,
Sąsiedzkiej, Białoruskiej, Wielkopolskiej i Gdańskiej”
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej
do 15 września 2017 r. - Rządowy program pomocy
uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym
uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
2017/2018
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości
ul. Jaracza 67, lokal mieszkalny nr 3 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Jaracza
wspólnej
19

500/2017

2017-08-17

501/2017

2017-08-17

502/2017

2017-08-17

503/2017

2017-08-18

504/2017

2017-08-18

505/2017

2017-08-18

506/2017

2017-08-18

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.59.2017 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 zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.59.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa przystani
jachtowej w Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
w systemie zaprojektuj i wybuduj”
pow. 854 m2
cena: 120 000 zł plus VAT
w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Świnoujściu przy ulicy Mostowej
– teren wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej
działka nr 16/3, obręb 013
oraz małych hoteli i pensjonatów związanych
z turystyką wodną
ul. Powstańców Śląskich 1, kwota 18 111,20 zł wraz
w sprawie umorzenia należności pieniężnych
z odsetkami za zwłokę za bezumowne korzystanie
z lokalu użytkowego w latach 1996-1999
ul. Fińska 1A, lokal mieszkalny nr 13 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Fińskiej
wspólnej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
dz. nr 179/20 o pow. 0,0019 ha zabudowana garażem
w Świnoujściu przy ul. Lutyckiej
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.50.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania:
„Przebudowa i rozbudowa ulicy Jachtowej w Świnoujściu”
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