INFORMACJA NR WO-KP.0057.10.2017 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 13 LISTOPADA 2017 R. DO 4 GRUDNIA 2017 R.
NUMER

DATA

692/2017

2017-11-13

693/2017

2017-11-13

694/2017

2017-11-13

695/2017

2017-11-13

696/2017

2017-11-13

697/2017

2017-11-13

698/2017

2017-11-13

699/2017

2017-11-13

700/2017

2017-11-13

OPIS

INFORMACJE DODATKOWE

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka”
w Świnoujściu do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka”
w Świnoujściu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świnoujściu do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Świnoujściu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świnoujściu do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świnoujściu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu do zastępowania dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej
i Turystyki w Świnoujściu

zastępstwo dyrektora pełni Joanna Ignaciuk
w przypadku jego nieobecności – na okres
nie dłuższy niż do końca roku szkolnego 2020/2021
zastępstwo dyrektora pełni Ewa Kowalewska
w przypadku jego nieobecności – na okres
nie dłuższy niż do końca roku szkolnego 2021/2022
zastępstwo dyrektora pełni Michał Mackiewicz
w przypadku jego nieobecności – na okres
nie dłuższy niż do końca roku szkolnego 2021/2022
zastępstwo dyrektora pełni Anna Kazana-Komorek
w przypadku jego nieobecności – na okres
nie dłuższy niż do końca roku szkolnego 2021/2022
zastępstwo dyrektora pełni Małgorzata Jarząbek
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świnoujściu
w przypadku jego nieobecności – na okres
do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świnoujściu
nie dłuższy niż do końca roku szkolnego 2020/2021
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” zastępstwo dyrektora pełni Agnieszka Kowalewska
w Świnoujściu do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” w przypadku jego nieobecności – na okres
w Świnoujściu
nie dłuższy niż do końca roku szkolne go 2017/2018
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w roku szkolnym 2017/2018 oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Plac Kościelny, część dz. gruntu nr 572
bezprzetargowe wydzierżawienie dwóch miejsc,
w sprawie wydzierżawienia terenu położonego w Świnoujściu przy Placu każda o pow. 100 m2
Kościelnym z przeznaczeniem na sprzedaż choinek
stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego:
1 500,00 zł + VAT dla każdej lokalizacji,
postąpienie: 100,00 zł, bądź wielokrotność tej kwoty

1

701/2017

2017-11-13

702/2017

2017-11-14

703/2017

2017-11-14

704/2017

2017-11-14

705/2017

2017-11-15

706/2017

2017-11-16

707/2017

2017-11-16

708/2017

2017-11-17

709/2017

2017-11-20

w sprawie sporządzenia oraz zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście informacji dotyczących analizy
statystycznej zdawalności osób szkolonych w rozbiciu na poszczególne
ośrodki szkolenia kierowców
w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i
placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 137/2017 Prezydenta Miasta
Świnoujście, oraz określenia specjalności i form
Świnoujście
kształcenia,
na
które
dofinansowanie
jest przyznawane
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki: dodanie
ppkt 4 - wiedza o kulturze
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.75.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie
programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Sprawny i przyjazny środowisku
dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu-etap I”
w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu nr WEZ.271.1.12.2017 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”
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Świnoujście
uaktualniono zadania oraz wpisano nowe zadania
ul. Barlickiego 14, lokal mieszkalny nr 8A wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Barlickiego
wspólnej
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.77.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych 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 nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Monte Cassino, dz. nr 587/12: udział 1/31
przy ul. Monte Cassino
zabudowana miejscami parkingowymi
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710/2017

2017-11-21

711/2017

2017-11-21

712/2017

2017-11-21

713/2017

2017-11-21

714/2017

2017-11-21

715/2017

2017-11-21

716/2017

2017-11-22

717/2017

2017-11-23

718/2017

2017-11-24

719/2017

2017-11-27

720/2017

2017-11-27

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście
TRYTON 2017
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.77.2017 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu nr WEZ.271.1.9.2017 na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Eksploatacja bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń fontann miejskich
w Świnoujściu w latach 2018-2020”
ul. Barlickiego 10A, lokal mieszkalny nr 25 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Barlickiego
wspólnej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej Plac Słowiański 10, dz. nr 694 o pow. 0,0497 ha
w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim
zabudowana budynkiem handlowo - usługowym
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
ul. Karsiborska 4, dz. nr 135/1 o pow. 0,4092 ha
w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej
ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu
z przeznaczeniem na potrzeby przepompowni
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 27 m2 położony ścieków
w Świnoujściu przy ul. Jachtowej (część działki nr 155/1 i 155/3 obręb 0002)
dzierżawa na czas nieoznaczony od dnia 1 stycznia
2018 r.
stawka czynszu 100 zł+ 23% VAT rocznie
w sprawie sprostowania udziałów części wspólnych oraz ujednolicenia terminu
ul. Kujawska 10, dz. nr 358 o pow. 165 m2
trwania użytkowania wieczystego w nieruchomości przy ul. Kujawskiej 10
w sprawie potwierdzenia sprostowania udziałów części wspólnych
ul. Norweska 10, dz. nr 251 o pow. 789 m2
w nieruchomości przy ul. Norweskiej 10
w sprawie unieważnienia postępowania 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 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.78.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania:
„Rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Świnoujściu”
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721/2017

2017-11-27

722/2017

2017-11-27

723/2017

2017-11-29

724/2017

2017-11-29

725/2017

2017-11-29

726/2017

2017-11-30

727/2017

2017-11-30

728/2017

2017-11-30

729/2017

2017-11-30

w sprawie zmiany cennika opłat za miejsca grzebalne oraz korzystanie z obiektów
i urządzeń na Cmentarzach Komunalnych w Świnoujściu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Lutyckiej

aktualizacja cennika

ul. Lutycka, dz. nr 179/33 o pow. 0,0019 ha
zabudowana garażem
ul. Lechicka 15 i 17, lokal niemieszkalny – garaż
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu wielostanowiskowy – udział 1/36
przy ul. Lechickiej
oraz udział 1/228 w dz. nr 53/1 o pow. 0,3816 ha
stanowiącej wewnętrzną drogę osiedlową
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2017
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.76.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wycinka i karczowanie drzew
i krzewów na terenach realizacji inwestycji Kurort Nadmorski Świnoujście – nowa
wizja przestrzeni publicznej”
„Prowadzenie Klubu Seniora w okresie 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
powołano komisję konkursową, zatwierdzono
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
regulaminy i treść ogłoszenia
kwota na realizację: 22 300,00 zł
„Udzielanie schronienia i posiłku osobom
bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10,
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
w okresie 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”
publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
powołano komisję konkursową, zatwierdzono
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
regulaminy i treść ogłoszenia
kwota na realizację: 658 070,00 zł
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki
ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu
208/11 o pow. 1,3828 ha, położonej w Świnoujściu w obrębie 0010 za cenę netto
nieruchomość niezabudowana stanowiąca pas
1 438 000 zł na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja powojskowych
drogowy (przedłużenie ul. Portowej)
terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu”
Plac Wolności 5B, lokal mieszkalny nr 2 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy Placu Wolności
wspólnej
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730/2017

2017-11-30

731/2017

2017-11-30

732/2017

2017-11-30

733/2017

2017-11-30

734/2017

2017-11-30

735/2017

2017-12-01

736/2017

2017-12-01

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Świnoujściu, w okresie 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.”
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
powołano komisję konkursową, zatwierdzono
publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
regulaminy i treść ogłoszenia
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
kwota na realizację: 406 000,00 zł (z budżetu Miasta:
73 000,00 zł oraz dotacja z budżetu Wojewody:
333 000,00 zł)
„Prowadzenie rehabilitacji społecznej, skierowanej
do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością
intelektualną z terenu miasta Świnoujścia, w okresie
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”
publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością
powołano komisję konkursową, zatwierdzono
regulaminy i treść ogłoszenia
kwota na realizację: 196 258,00 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
Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie,
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu
ul. Amałowicza-Tatara 7
nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” w 2018 roku
dotacja na realizację: 60 725,88 zł
w sprawie wygaszenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
administrowania nieruchomościami stanowiącymi działki o numerach 248/10
i 340/4 położonymi w Świnoujściu przy ul. S. Jaracza oraz ustanowienia
administrowania nieruchomościami stanowiącymi działki o numerach 248/9 i 340/3
położonymi w Świnoujściu przy ul. S. Jaracza na rzecz Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej ul. Mazurska 2, dz. nr: 315/1, 315/2 i 176/14
w Świnoujściu przy ul. Mazurskiej
o łącznej pow. 0,0637 ha
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
ul. Wielkopolska 41B, dz. nr 220/4 o pow. 0,0157 ha
w Świnoujściu przy ul. Wielkopolskiej
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737/2017

2017-12-01

738/2017

2017-12-01

739/2017

2017-12-01

740/2017

2017-12-01

741/2017

2017-12-01

742/2017

2017-12-04

743/2017

2017-12-04

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.71.2017 na realizację
zamówienia publicznego dot. wyboru wykonawcy na wykonanie modernizacji
korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole
Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja obiektów
użyteczności publicznej”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.72.2017 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 wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
P.P.H.U. AGROSAD z siedzibą w Szczecinie
w postępowaniu nr WIM.271.1.64.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy
ul. Miodowa 107
na realizację robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Świat
wartość brutto: 1 031 970,00 zł
Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej”
ul. Grunwaldzka 64A, lokal mieszkalny nr 68 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Grunwaldzkiej
wspólnej
w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. uzgodnienia zasad realizacji
inwestycji w ramach projektu Mieszkanie Plus
Plac Kościelny, część dz. nr 572
lokalizacja nr 1: pow. 100 m2, stawka czynszu:
w sprawie zawarcia umów dzierżawy na teren położony w Świnoujściu przy Placu 3 500,00 zł netto + 23% VAT
Kościelnym, z przeznaczeniem na sprzedaż choinek
lokalizacja nr 2: pow. 100 m2, stawka czynszu:
3 200,00 zł netto + 23 VAT
umowa: 15 grudnia 2017 r. – 24 grudnia 2017 r.
sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy obsługi
geodezyjnej Gminy Miasto Świnoujście w 2018 roku
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