INFORMACJA NR WO-KP.0057.10.2017 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO 10 LISTOPADA 2017 R.
NUMER

DATA

634/2017

2017-10-17

635/2017

2017-10-17

636/2017

2017-10-17

637/2017

2017-10-17

638/2017

2017-10-18

639/2017

2017-10-18

640/2017

2017-10-19

641/2017

2017-10-19

OPIS

INFORMACJE DODATKOWE

Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
nr WIM.271.1.32.2017 pn.: „Przebudowa ul. Markiewicza w Świnoujściu”
cena brutto: 9 533 052,57 zł
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
ul. Grunwaldzka 47I, dz. nr 159/1 o pow. 0,2094 ha
w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia terminu
dz. nr 656 o pow. 140 m2
trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 2
ul. Porębskiego 14, dz. nr 106/72 o pow. 0,0257 ha
zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz udział
wynoszący 1/12 części w nieruchomości składającej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
się z działek nr: 106/60, 106/66, 106/70 i 106/71
w Świnoujściu przy ul. Porębskiego
o łącznej pow. 0,0812 ha stanowiącej drogę
wewnętrzną z terenem zielonym oraz miejscami
parkingowymi
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.64.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Świat Zabaw,
Sportu i Rekreacji dla Każdego w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WEZ.271.1.11.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Roboty
rozbiórkowe obiektu budowlanego przy ul. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu”
pow. 5005 m2
cena wywoławcza: 750 000,00 zł + VAT
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
zgodnie mpzp: teren częściowo zagospodarowany
nieruchomości położonej w Świnoujściu pomiędzy ulicami Barlickiego
do sanacji i zabudowy, przeznaczenie terenu zgodnie
i Szwedzką, dz. nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/17 obr. 0014
z ustaleniami dla kategorii terenów ogólnie
mieszkaniowych
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
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642/2017

2017-10-19

643/2017

2017-10-20

644/2017

2017-10-20

645/2017

2017-10-20

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WEZ.271.1.12.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Eksploatacja i konserwacja urządzeń
melioracyjnych na terenie zlewni nr 2 i 4 Przytór- Łunowo w Świnoujściu w latach
2018-2021”
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
do upływu terminu składania ofert - w zakresie:
Część nr I „Przebudowa ulic: Barkowa, Owocowa,
Osadników Wojskowych, Wąska oraz 1 Armii
Wojska Polskiego”;
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.60.2017 dotyczącego wyboru
Część nr II „Przebudowa ulic: Ogrodowa, Brzozowa,
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
Promowa, Prosta”;
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania obejmującego przebudowę dróg
Część nr III „Przebudowa ulic: Zalewowa, Polna,
powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych.
Gajowa”
Zamówienie zostało podzielone na pięć części. Unieważnienie dotyczy wszystkich
Część IV „Przebudowa ulic: Szantowa odc. A i B
części zamówienia
(z zakresu wyłączono odc. C), Sztormowa, łącznik
Odrzańska – Sztormowa, Wrzosowa”
w zakresie Części V „Przebudowa ulic: Łęgowa” wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
w sprawie wprowadzenia w życie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego
z dnia 9 marca 2017 r.
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,
oraz
określenia
specjalności
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście
i form kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane
zmiana załącznika określającego przyznawanie
dofinansowania w poszczególnych placówkach
(zgodnie z potrzebami określonymi przez szkoły
i placówki oświatowe)
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646/2017

2017-10-24

647/2017

2017-10-25

648/2017

2017-10-25

649/2017

2017-10-25

650/2017

2017-10-25

651/2017

2017-10-25

652/2017

2017-10-26

653/2017

2017-10-27

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
zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności
stadionu miejskiego poprzez budowę infrastruktury
w sprawie nieodpłatnego przekazania zakładowi budżetowemu tj. Ośrodkowi lekkoatletycznej” tj.:
Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” w Świnoujściu ul. Matejki 22 ulepszeń budowli infrastruktura lekkoatletyczna wraz z infrastrukturą
sportowej, powstałej w wyniku realizacji przez Miasto Świnoujście zadania techniczną - wartość: 2 838 390,78 zł,
inwestycyjnego
oświetlenie areny - wartość: 1 126 762,99 zł,
pierwsze wyposażenie obiektów infrastruktury
lekkoatletycznej - wartość: 276 367,49 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
publicznego pn.: „Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury
na terenie Gminy Miasta Świnoujście w latach 2018 - 2021 z podziałem na: Rejon I,
Rejon II i Park Chopina”
ul. Monte Cassino 41, lokal mieszkalny nr 9 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Monte Cassino
wspólnej
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem ul. Lutycka, dz. nr 179/2 o pow. 20 m2
własności znajdującego się na tym gruncie garażu na rzecz dzierżawcy, cena: 6 000,00 zł + VAT
który sfinansował garaż ze środków własnych
pow. garażu 16,50 m2
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WPF.271.1.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie projektem „Indywidualizacja procesu
nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu
współpracy Miasta Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami konsultacje w dniach: 26 października 2017 r. wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego listopada 2017 r.
i o wolontariacie na 2018 rok”
ul. Barlickiego 11, lokal mieszkalny nr 4 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Barlickiego
wspólnej
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654/2017

2017-10-27

655/2017

2017-10-27

656/2017

2017-10-27

657/2017

2017-10-27

658/2017

2017-10-30

659/2017

2017-10-30

660/2017

2017-10-30

661/2017

2017-10-30

662/2017

2017-10-30

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.73.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa Centrum Różnorodności
Biologicznej Wsteczna Delta Świny na wyspie Karsibór w Świnoujściu”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.37.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację robót
budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Przedszkola
Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej oraz rozbudowa ul. Bydgoskiej”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.65.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych
i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Mostowa, Sąsiedzka, Wielkopolska,
Gdańska oraz Zalewowa”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.65.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Mostowa, Sąsiedzka,
Wielkopolska, Gdańska oraz Zalewowa”
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.271.1.75.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno
– użytkowego dla zadania: Sprawny przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury
Portu w Świnoujściu – etap I”
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia terminu
trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 100
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu
przy ul. Wojska Polskiego, dz. nr 6/4 i 6/5

MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach
przy ul. Unii Europejskiej 18
wartość brutto: 19 925 905,70 zł

dz. nr 3 o pow. 145 m2
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663/2017

2017-10-30

664/2017

2017-10-30

665/2017

2017-10-30

666/2017

2017-10-30

667/2017

2017-10-31

668/2017

2017-10-31

669/2017

2017-11-02

w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości dotacji miesięcznej przekazywanej
z budżetu Gminy Miasto Świnoujście na publiczne szkoły podstawowe
dla dorosłych
w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości dotacji miesięcznej przekazywanej
z budżetu Gminy Miasto Świnoujście przedszkolom niepublicznym
w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości dotacji miesięcznej przekazywanej
z budżetu Gminy Miasto Świnoujście niepublicznym punktom przedszkolnym
w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości dotacji miesięcznej przekazywanej
z budżetu Gminy Miasto Świnoujście szkołom podstawowym niepublicznym,
w których zorganizowano oddziały przedszkolne
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.70.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na wykonanie zadania obejmującego budowę budynku
mieszkalnego komunalnego w Świnoujściu na działkach nr 428/2 i 428/6,
obręb 0010 w Świnoujściu przy ul. kadm. Włodzimierza Steyera
w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku opłat za usługi świadczone
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.43.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: „Pełnienie roli inżyniera kontraktu
na zadaniach inwestycyjnych Gminy Miasta Świnoujście w latach 2017-2021
dotyczących realizacji inwestycji kubaturowych”

670/2017

2017-11-02

w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela z tytułu utraty
własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 278/3 obr. 18

671/2017

2017-11-02

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy ul. Lutyckiej

672/2017

2017-11-07

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy ul. Barlickiego

673/2017

2017-11-07

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy ul. Sosnowej

dotacja w kwocie 323,66 zł w przeliczeniu
na jednego ucznia
dotacja w kwocie 639,93 zł w przeliczeniu
na jednego ucznia
dotacja w kwocie 341,30 zł w przeliczeniu
na jednego ucznia
dotacja w kwocie 190,58 zł w przeliczeniu
na jednego ucznia

pow. 149 m2
wydzielona pod drogę publiczną przeszła z mocy
prawa na własność Miasta
odszkodowanie: 14 528,00 zł
ul. Lutycka 10, lokal mieszkalny nr 1 wraz
z przynależnym do niego udziałem w wysokości
5331/192581 w częściach wspólnych i gruntu
ul. Barlickiego 23, lokal mieszkalny nr 7 wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej
ul. Sosnowa 28, lokal mieszkalny nr 2 wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej
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674/2017

2017-11-07

675/2017

2017-11-07

676/2016

2017-11-07

677/2017

2017-11-07

678/2017

2017-11-07

679/2017

2017-11-08

680/2017

2017-11-08

681/2017

2017-11-09

w
sprawie
wyboru
najkorzystniejszej
oferty
w
postępowaniu
nr WIM.271.1.44.2017 dotyczącym 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.”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.66.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie roli
inżyniera kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
ul. Markiewicza w Świnoujściu”
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Biurze Informacji Turystycznej
Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.63.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy zadania
pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy do ul. Leśmiana)
wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul. Bałtyckiej oraz ul. Legionów
w Świnoujściu”
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/2011
Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Świnoujściu” w 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: główny specjalista/inspektor w Wydziale Audytu
Wewnętrznego i Kontroli

ENEA S. A. z siedzibą w Poznaniu ul. Górecka 1
wartość brutto: 4 660 140,77 zł

dodano do wykazu pracownika upoważnionego
do dokonywania kontroli merytorycznej

dzierżawa przeznaczona jest na zagospodarowanie
plaży, zgodnie z wytycznymi Wojewody
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości Skarbu Państwa, położonych
Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r.
w pasie technicznym wybrzeża, w Świnoujściu na Warszowie w obrębie 0011
w sprawie zagospodarowania plaż, w tym m.in.
działki nr: 64/2, 5/2 oraz w obrębie 0016 działki nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
organizację kąpieliska morskiego, podjęcie prac
13, 14, o łącznej powierzchni 67.8532 ha oraz ustalenia wysokości czynszu
porządkowych na pasie plaż i wydm
dzierżawnego
stawka czynszu rocznego w wysokości: 6785,32 zł
+ podatek VAT w stawce obwiązującej
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682/2017

2017-11-09

683/2017

2017-11-09

684/2017

2017-11-09

685/2017

2017-11-09

686/2017

2017-11-10

687/2017

2017-11-10

688/2017

2017-11-10

689/2017

2017-11-10

690/2017

2017-11-10

691/2017

2017-11-10

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu
przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 33/1, 33/2, 30/8, 30/12
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WEN.271.4.2017.DP dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Obsługa Gminy Miasto Świnoujście
w zakresie wykonywania operatów szacunkowych w 2018 roku”
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Świnoujście
w zamian za święto przypadające w sobotę
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
numerem działki 19/7 o pow. 122 m², położonej w Świnoujściu przy ulicy
Mostowej
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Świnoujściu przy ulicy Brzozowej,
działki nr 69/11, 70/4 obręb 0019
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.73.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa Centrum
Różnorodności Wsteczna Delta Świny na wyspie Karsibór w Świnoujściu
w systemie zaprojektuj i wybuduj”
w sprawie wyznaczenia Administratora systemu informatycznego BSK Poufne
Urzędu Miasta Świnoujście
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
w Urzędzie Miasta Świnoujście
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WEZ.271.1.11.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie robót
rozbiórkowych obiektu budowlanego przy ul. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu

dz. nr 367/10 o pow. 0,0025 ha zabudowana garażem

na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.: 18/3 i 18/2
cena nieruchomości: 20 295,00 zł brutto
pow. dz. 1526 m2
cena wywoławcza: 145 000,00 zł + VAT
nieruchomość pod zabudowę jednorodzinną

Robert Wielomek – Inspektor Biura Technologii
Informacyjnych
Agnieszka Sosińska – Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Czajka i Syn Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
ul. Paderewskiego 14/1
wartość brutto: 103 000,00 zł

7

