INFORMACJA NR WO-KP.0057.1.2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 5 GRUDNIA 2017 R. DO 11 STYCZNIA 2018 R.
NUMER

DATA

744/2017

2017-12-05

745/2017

2017-12-06

746/2017

2017-12-06

747/2017

2017-12-06

748/2017

2017-12-06

749/2017

2017-12-06

750/2017

2017-12-07

751/2017

2017-12-07

752/2017

2017-12-07

OPIS

INFORMACJE DODATKOWE

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrodę Prezydenta Miasta
Świnoujście dla zawodnika Mateusza Niżejewskiego za zdobycie złotego medalu kwota 2000,00 zł
w Kickboxingu podczas Mistrzostw Świata Seniorów w Budapeszcie
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu
przy ul. Brzozowej, dz. nr 69/11, 70/4 obr. 0019
w sprawie powołania komisji do odbioru robót rozbiórkowych zrealizowanych
w ramach umowy nr WEZ/92/2017 z dnia 15 listopada 2017 r na wykonanie zadania wykonawca: Spółka z o.o. „Czajka i Syn” z siedzibą
pn.: „Roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego przy ul. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu ul. Paderewskiego 14/1
w Świnoujściu”
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: Dyrektor Żeglugi Świnoujskiej
Pełnomocnik – Administrator Bezpieczeństwa
w sprawie powołania zespołu doradczego i pełnomocnika ds. ochrony danych Informacji: Małgorzata Bielenis
osobowych do przygotowania i przeprowadzenia audytu wewnętrznego
audyt wewnętrzny zostanie przeprowadzony
w Urzędzie Miasta w terminie: do 30 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu nr WEZ.271.1.13.2017 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”
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście
na rok 2017
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
Remondis Szczecin Spółka z o.o. z siedzibą
w postępowaniu nr WOS.271.1.2.2017 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
w Szczecinie ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna 35”
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
cena brutto: 7 107 750,00 zł
na terenie Gminy Miasto Świnoujście”
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753/2017

2017-12-08

754/2017

2017-12-11

755/2017

2017-12-11

756/2017

2017-12-11

757/2017

2017-12-12

758/2017

2017-12-12

759/2017

2017-12-12

760/2017

2017-12-12

761/2017

2017-12-12

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów
położonych w Świnoujściu na zapleczu ul. Mazowieckiej, z przeznaczeniem
na działki rekreacyjno-warzywne
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
w postępowaniu nr WIM.271.1.75.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy
na realizację robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Opracowanie
programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Sprawny i przyjazny środowisku
dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu-etap I”

część dz. nr 25 obręb 0005 - łącznie 4 działki
Pracownia Archidrog Witold Orczyński z siedzibą
w Poznaniu ul. Grunwaldzka 21
cena brutto: 180 195,00 zł

celem przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie
Miasta
inwentaryzacja
przeprowadzona
w
okresie:
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r.
od 15 grudnia 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r.
ul. Lechicka 13, lokal mieszkalny nr 16 wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
wspólnej oraz udziału 2/228 w działce nr 53/1
przy ul. Lechickiej
o pow. 0,3816 ha, stanowiącej wewnętrzną drogę
osiedlową z naziemnymi miejscami postojowymi
w sprawie utworzenia i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKOw postępowaniu nr WIM.271.1.66.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy
INWEST S. A. z siedzibą w Szczecinie
na realizację usługi związanej z realizacją zadania pn.: „Pełnienie roli inżyniera
ul. J. Zimowskiego 20
kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
cena brutto: 204 108,00 zł
ul. Markiewicza w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia odbioru robót
wykonanych w ramach zadania nr WIM.271.1.57.2017 pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Mostowej, Sąsiedzkiej,
Białoruskiej, Wielkopolskiej i Gdańskiej – dotyczy części nr III – Przebudowa ulicy
Białoruskiej w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu
pomiędzy ulicami Barlickiego i Szwedzką, dz. nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/9, 25/10,
25/11, 25/12, 25/17 obręb 0014
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
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762/2017

2017-12-12

763/2017

2017-12-13

764/2017

2017-12-13

765/2017

2017-12-13

766/2017

2017-12-13

767/2017

2017-12-13

768/2017

2017-12-13

769/2017

2017-12-14

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu 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”
ul. Kołłątaja 15-16-17-18,
z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą działki nr 331/2 nieruchomości
dzierżawcy
–
Wspólnoty
i 329, obręb 8, o łącznej powierzchni 2857 m², położoną w Świnoujściu, Mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja 15-16-17-18
przy ul. Kołłątaja
dzierżawa na czas nieokreślony
stawka czynszu: 0,10 zł za 1 m2 gruntu rocznie
+ VAT
ul. Gdyńska 32,
z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania
nieruchomości
dzierżawcy
–
Wspólnoty
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą działkę nr 519/1,
Mieszkaniowej przy ul. Gdyńskiej 32
obręb 9, o powierzchni 660 m², położoną w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej
dzierżawa na czas nieokreślony
stawka czynszu: 0,10 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
w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
administrowania nieruchomością stanowiącą część działki nr 2 położonej
w Świnoujściu przy ul. Sosnowej oraz działką nr 6 położoną w Świnoujściu
przy ul. Białoruskiej
wydzielone dz. o pow. odpowiednio 264 m2 i 11 m2
w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłych współwłaścicieli z tytułu utraty przeszły z mocy prawa na własność Miasta
własności nieruchomości oznaczonej numerami działek 43/1 i 43/2 obr. 13
(pod drogę publiczną)
łączna kwota odszkodowania: 39 600,00 zł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
Marta
Bełczącka-Antczak
METALEXMAST
w postępowaniu WEZ.271.1.12.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na zadanie
z siedzibą w Świnoujściu ul. 1 Maja 26
pn.: „Eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie zlewni nr 2 i 4
cena brutto: 220 158,29 zł
Przytór- Łunowo w Świnoujściu w latach 2018-2021”
powołano komisję konkursową, zatwierdzono
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
regulaminy i treść ogłoszenia
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
kwota na realizację: 975 500,00 zł
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770/2017

2017-12-14

771/2017

2017-12-14

772/2017

2017-12-15

773/2017

2017-12-15

774/2017

2017-12-15

775/2017

2017-12-15

776/2017

2017-12-18

777/2017

2017-12-19

778/2017

2017-12-19

779/2017

2017-12-19

ul. Grunwaldzka 66, lokal mieszkalny nr 26 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Grunwaldzkiej
wspólnej
ul. Lechicka 15, lokal mieszkalny nr 1 wraz
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu wspólnej, jak również udziałem wynoszącym 2/228
przy ul. Lechickiej
części w dz. nr 53/1 o pow. 0,3816 ha, stanowiącej
wewnętrzna drogę osiedlową z naziemnymi
miejscami postojowymi
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.79.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Budowa Centrum Różnorodności Biologicznej
Wsteczna Delta Świny na wyspie Karsibór w Świnoujściu”
dz. o pow. 120 m2 przeszła z mocy prawa
w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela z tytułu utraty
na własność Miasta (pod drogę publiczną)
własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 50/4 obr. 18
łączna kwota odszkodowania: 11 880,00 zł
w sprawie zmiany załączników na 1 i 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników
od dnia 1 stycznia 2018 r.
Urzędu Miasta Świnoujście
ul. Piastowska 60, dz. nr: 142 i 147 o łącznej
pow. 1324 m2
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika użytkownik wieczysty: Zakład Produkcyjny Usług
wieczystego
i Handlu „Cepelianka” Spółka z o.o. z siedzibą
w Świnoujściu
cena: 300 000,00 zł
dz. nr 1/16 o pow. 0,1656 ha i dz. nr 1/17
w sprawie nieodpłatnego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu
o pow. 0,1243 ha w obrębie 0014 Warszów
na nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin
wraz z nieodpłatnym
przeniesieniem
budowli
i Świnoujście S.A
znajdujących się na tym gruncie
w sprawie unieważnienia postępowania WEZ.271.1.9.2017 dotyczącego wyboru
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Eksploatacja, bieżące
do upływu terminu składania ofert
utrzymanie i konserwacja fontann miejskich w Świnoujściu w latach 2018-2020”
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście
na rok 2017
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście
na rok 2017
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780/2017

2017-12-20

781/2017

2017-12-20

782/2017

2017-12-20

783/2017

2017-12-20

784/2017

2017-12-20

785/2017

2017-12-20

786/2017

2017-12-21

787/2017

2017-12-21

788/2017

2017-12-21

w sprawie zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu nr WEZ.271.1.14.2017 na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Eksploatacja bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń fontann miejskich
w Świnoujściu w latach 2018-2020”
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Komunikacji
Autobusowej Sp. z o.o. w Świnoujściu
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Docieplenie budynku
Liceum Społecznego Fundacji LOGOS, przy ul. Grunwaldzkiej 47,
72-600 Świnoujście w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w Świnoujściu”
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej
numerami działek 6/1 i 6/2 o pow. odpowiednio 0,0176 ha i 0,2164ha, położonej
w obrębie 0014 przy ulicy Dworcowej 6, 6a w Świnoujściu, na potrzeby realizacji
inwestycji pn. „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła
przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu-ETAP II”
w sprawie podjęcia czynności zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego
spółki pn. LOKUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu i objęcia
udziałów
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogowej, na nieruchomości
stanowiącej działkę 724/1 obręb 0006 na rzecz nieruchomości stanowiącej działkę
626/18 obręb 0006, będącej własnością Gminy Miasto Świnoujście w celu
zapewnienia ogólnodostępnego wjazdu z ul. Boh. Września do wnętrza kwartału
zawartego między ulicami Monte Cassino – Armii Krajowej – Bolesława Chrobrego
– Boh. Września
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Świnoujście w zamian
za święto przypadające w sobotę

kwota: 220 000,00 zł w drodze ustanowienia 1100
nowych udziałów po 200,00 zł każdy

nabycie
od:
Przedsiębiorstwa
Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu
Pomorskim ul. Szczecińska 76
cena netto: 1 049 900,00 zł + VAT
podwyższenie kapitału o kwotę: 2 285 500,00 zł
przez utworzenie 4571 nowych udziałów o wartości
nominalnej po 500,00 zł każdy
dz. nr 724/1 o pow. 0,0143 ha
kwota brutto: 330 993,00 zł

wykorzystanie dowolnie wybranego dnia w okresie:
od 8 do 31 stycznia 2018 r.
ul. Jana Sołtana 2, dz. nr 174/2 o pow. 2,8106 ha
ul. Wrzosowa 13, dz. nr 203/44 o pow. 0,2222 ha
i dz. nr 203/46 o pow. 0,1673 ha
w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto
ul. Zalewowa 101, dz. nr 545 o pow. 0,4352 ha
Świnoujście będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza
i dz. nr 546 o pow. 0,5572 ha
Kwiatkowskiego w Świnoujściu na rzecz Skarbu Państwa
wraz z wyposażeniem - składnikami majątku
ruchomego z przeznaczeniem na realizację celu
publicznego, tj. na działalność statutową ZSM
w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wybór wykonawcy obsługi geodezyjnej Gminy-Miasta Świnoujście w 2018 roku
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789/2017

2017-12-21

790/2017

2017-12-21

791/2017

2017-12-21

792/2017

2017-12-22

793/2017

2017-12-22

794/2017

2017-12-22

795/2017

2017-12-27

796/2017

2017-12-27

797/2017

2017-12-27

798/2017

2017-12-27

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej
w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Wyspiarz” w 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wybór wykonawcy obsługi Gminy Miasto Świnoujście w zakresie wykonywania
operatów szacunkowych w 2018 roku
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 wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy w Świnoujściu
postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości, tj. pomieszczeń
o powierzchni użytkowej 286,75 m²
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.71.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Wykonanie modernizacji korytarzy i klatek schodowych
w Szkole Podstawowej 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 unieważnienia postępowania WIM.271.1.67.2017 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście- nowa wizja przestrzeni
publicznej – Budowa promenady zdrowia”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.78.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji
zadania: „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Świnoujściu”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.79.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa Centrum
Różnorodności Wsteczna Delta Świny na wyspie Karsibór w Świnoujściu w systemie
zaprojektuj i wybuduj”

ul. Karsiborska 4, dz. nr 135/1 o pow. 0,4092 ha

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
do upływu terminu składania ofert

wpłynęła oferta, której cena przewyższa kwotę
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia
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2017-12-27

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.81.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją
inwestycji drogowych na terenie Świnoujścia”

800/2017

2017-12-28

w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
będącymi przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 13 grudnia 2017 roku
WEN.6845.1.49.2017.RG

801/2017

2017-12-28

802/2017

2017-12-28

803/2017

2017-12-28

804/2017

2017-12-29

805/2017

2017-12-29

806/2017

2017-12-29

807/2017

2017-12-29

808/2017

2017-12-29

799/2017

powierzenie: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2020 r.
administrowanie
nieruchomościami
stanowiącymi własność Skarbu Państwa, położonymi
w pasie technicznym wybrzeża, sklasyfikowanymi
jako nieużytki i droga
ogólnodostępna plaża o łącznej pow. 67 8532 ha
ul. Białoruska 1, lokal mieszkalny 4 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Białoruskiej
wspólnej
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.77.2017 dotyczącego wyboru
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
którą
zamawiający
zamierza
przeznaczyć
nieograniczonego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na sfinansowanie zamówienia
w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.80.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja
przestrzeni publicznej”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.81.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Usunięcie drzew i krzewów
w związku z realizacją inwestycji drogowych na terenie Świnoujścia”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.63.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego 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 wydzielenia pomieszczenia z zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy
ul. Steyera 51/19
Miasto Świnoujście, z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny grupy C
w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie
Miasta Świnoujście
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809/2017

2017-12-29

810/2017

2017-12-29

811/2017

2017-12-29

812/2017

2017-12-29

1/2018

2018-01-02

2/2018

2018-01-02

3/2018

2018-01-03

4/2018

2018-01-03

5/2018

2018-01-03

6/2018

2018-01-03

7/2018

2018-01-03

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu i Urzędu Miasta
Świnoujście wraz z zasadami (polityki) rachunkowości
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 przekazania jednostce budżetowej – Przedszkolu Miejskiemu nr 3
przy ul. Batalionów Chłopskich w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń,
powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania
inwestycyjnego
w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście
z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny grupy A
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków zawartych
w uchwale Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2018
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na rok 2018
w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy
Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych”
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście” oraz wyznaczenia osób
odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.70.2017 na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
komunalnego w Świnoujściu na działkach nr 428/2 i 428/6, obręb 0010
w Świnoujściu przy ul. kadm. Włodzimierza Steyera”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.7.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: budowy
wejścia na plażę i toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej
oraz przebudowę części ul. Uzdrowiskowej obejmującej tzw. pętlę

wyposażenie placu zabaw o wartości: 39 326,79 zł
ul. Konstytucji 3 Maja 27b/8

Firma Budowlana FOGT Eugeniusz Fogt z siedzibą
w Świnoujściu przy ul. Grudziądzkiej 7
cena brutto: 11 491 543,73 zł
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8/2018

2018-01-03

9/2018

2018-01-04

10/2018

2018-01-04

11/2018

2018-01-04

12/2018

2018-01-05

13/2018

2018-01-05

14/2018

2018-01-05

15/2018

2018-01-05

powierzenie od: 3 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r.
administrowanie
nieruchomościami
stanowiącymi własność Skarbu Państwa, położonymi
w pasie technicznym wybrzeża, sklasyfikowanymi
jako nieużytki i droga
ogólnodostępna plaża o łącznej pow. 67 8532 ha
„Ratujemy i uczymy ratować” w okresie od 8 lutego
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – powołano komisję
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
konkursową, zatwierdzono regulaminy i treść
zdrowia publicznego
ogłoszenia
kwota na realizację: 40 000,00 zł
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego na dzierżawę gruntów położonych w Świnoujściu na zapleczu
ul. Mazowieckiej z przeznaczeniem na działki rekreacyjno-warzywne
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu w postępowaniu
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego
pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście
w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych”
 Przedszkole Niepubliczne „Motylek”,
w sprawie udzielenia dotacji ustawowej dla przedszkoli niepublicznych  Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”,
w Świnoujściu
 Aktywne Przedszkole „Kogut”,
 Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”
w sprawie udzielenia dotacji ustawowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego
Punkt Przedszkolny „Tygrysek”
w sprawie udzielenia dotacji ustawowej dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno
– Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Świnoujściu
 Społeczna Szkoła Podstawowa STSG,
 Szkoła Podstawowa Fundacji Logos”,
 I Liceum Społeczne Fundacji Logos”,
w sprawie udzielenia dotacji ustawowej niepublicznym szkołom, w których
zorganizowano oddziały przedszkolne i niepublicznym szkołom, w których  Społeczne Liceum Ogólnokształcące STSG,
 Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
im. św. Jadwigi Królowej,
 Branżowa Szkoła I stopnia A.K.S. Szkoła
Techniczna
w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
będącymi przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 2 stycznia 2018 roku
WEN.6845.1.49.2017.RG
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- Liceum
16/2018

2018-01-05

w sprawie udzielenia dotacji ustawowej niepublicznym szkołom, w których
zorganizowano oddziały przedszkolne i niepublicznym szkołom, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

17/2018

2018-01-05

w sprawie udzielenia dotacji ustawowej publicznym szkołom, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

18/2018

2018-01-08

w sprawie zmiany składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Świnoujściu

19/2018

2018-01-08

20/2018

2018-01-08

21/2018

2018-01-09

22/2018

2018-01-10

23/2018

2018-01-10

Ogólnokształcące
dla
Dorosłych
w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie,
- Studium Medica w Świnoujściu,
- Studium Medyczne Medica w Świnoujściu,
- Liceum Medyczno – Kosmetyczne Medica
w Świnoujściu
- Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Świnoujściu
WZDZ w Szczecinie,
- Branżowej Szkole I stopnia w Świnoujściu WZDZ
w Szczecinie,
- Technikum Zawodowemu w Świnoujściu WZDZ
w Szczecinie
skład
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Świnoujściu (po uwzględnieniu
zmian): Ingielewicz Joanna, Karof
Lidia,
Mackiewicz Michał, Milkiewicz Anna, Tarnawska
Agata, Potocka Sonia, Wojtyłko Sławomir

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Komunikacji
w sprawie materiałów do „Informacji o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego”
Plac Słowiański 5, lokal mieszkalny nr 8 wraz
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Placu Słowiańskim
wspólnej
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WIM.271.1.72.2017
P.P.H.U. AGROSAD z siedzibą w Szczecinie
dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: Przebudowa placu zabaw
ul. Miodowa 107
w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Świnoujściu w ramach zadania pn.: „Przedszkole
cena brutto: 650 670,00 zł
Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich – prace inwestycyjne”
dz. nr 2 obr. nr 15 Karsibór o pow. 2 5883 m2
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego: Biothal
wieczystego
Lebdowicz s.j. z siedzibą w Świnoujściu
cena: 498 226,00 zł
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24/2018

2018-01-10

25/2018

2018-01-10

26/2018

2018-01-10

27/2018

2018-01-10

28/2018

2018-01-11

zmiany w Zasadach wykonywania ustawy Prawo
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta
Świnoujście, stanowiących załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 579/2016 Prezydenta Miasta
Świnoujście z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia
Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Świnoujście
9 listopada 2016 r.
ustawy Prawo zamówień publicznych, Regulaminu
pracy komisji przetargowej oraz Regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro
lokal użytkowy nr 8 o pow. użytkowej 49,57 m² wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku i innych
urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym
mieszkańców wynoszącym 4957/85977 części
w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 23, 25, 25A na rzecz najemcy wraz
cena: 148 710,00 zł
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
udział wynoszący 4957/85977 części w dz. nr 461/1
o pow. 1288 m²
cena: 39 400,00 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.8.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn.: „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej
przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.80.2017 dotyczącym wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Kurort nadmorski
Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej”
„Świnoujska Espana – Edukacja, Sport, Priorytet,
Analiza, Nauka, Ambicja – Organizacja Obozu
Sportowo-Edukacyjno-Integracyjnego dla dzieci
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i młodzieży (7-15 lat|) ze Świnoujścia w LLoret De
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Mar w Hiszpanii” w okresie od 8 lutego 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r. – powołano komisję
konkursową, zatwierdzono regulaminy i treść
ogłoszenia
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