INFORMACJA NR WO-KP.0057.4.2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 19 MARCA 2018 R. DO 13 KWIETNIA 2018 R.
NUMER

DATA

194/2018

2018-03-19

195/2018

2018-03-19

196/2018

2018-03-20

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego wykonawca: Konsorcjum: MCC S.A. z siedzibą w Chodczu
nr WIM.271.1.14.2018 na realizację zadania pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście oraz Molewski Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku
– nowa wizja przestrzeni publicznej – Część I”
cena brutto: 20 718 042,83 zł

197/2018

2018-03-20

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Modrzejewskiej 8, lokal mieszkalny nr 8 wraz z przynależnym
przy ul. Modrzejewskiej
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej

198/2018

2018-03-22

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIZ.271.1.3.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca: EWIMAP S.C. Aleksandra Jadwiszczok- Bułdak,
dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego Przemysław Kozioł z siedzibą w Warszawie
pn.: „Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu cena brutto: 230 735,70 zł
komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujścia”

199/2018

2018-03-22

w sprawie powołania komisji w celu zweryfikowania zadań inwestycyjnych
ujętych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Świnoujście

200/2018

2018-03-22

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Grunwaldzka 57, lokal mieszkalny nr 3 wraz z przynależnym
przy ul. Grunwaldzkiej
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej

201/2018

2018-03-22

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.24.2018 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie
ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej inwestycji
realizowanych przez Gminę Miasto Świnoujście”

202/2018

2018-03-22

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola miejskiego

2018-03-23

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
wykonawca: Paulina Boruszewska firma „PAJA” z siedzibą
nr WIZ.271.1.2.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
w Gdyni
publicznego pn.: „Obsługa i bieżące utrzymanie toalet miejskich w Świnoujściu
cena brutto: 498 708,99 zł
w latach 2018-2021”

203/2018

OPIS
INFORMACJE DODATKOWE
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 nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
ul. 1 Maja 7, dz. nr 56/1, pow. 0,1016 ha, obręb 15
w Świnoujściu przy ul. 1 Maja

termin zakończenia: 26 marca 2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 11 „Tęcza” w Świnoujściu
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„Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego w zakresie
zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym
i dzieci ze szkół podstawowych”
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powołanie komisji konkursowej
publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom zatwierdzenie: treści ogłoszenia, regulaminu otwartego konkursu
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
ofert i regulaminu pracy komisji
termin realizacji: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
z wyłączeniem lipca i sierpnia
kwota na realizację: 14 000,00 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.28.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Nadzory inwestorskie na zadaniach
inwestycyjnych realizowanych w Świnoujściu w 2018 r.”
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.16.2018 dotyczącego wyboru
cz. I: Wykonanie modernizacji korytarzy i klatek schodowych
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kpt.
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie modernizacji
ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1 w Świnoujściu
korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole
Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja obiektów
cena brutto w złożonej ofercie przewyższa kwotę, którą
użyteczności publicznej”. Zadanie częściowe, podzielone na 2 części.
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Unieważnienie postępowania dotyczy Części nr I zamówienia.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
cz. II: Wykonanie modernizacji korytarzy i klatek schodowych
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
nr
sprawy
w Szkole podstawowej nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17
WIM.271.1.16.2018 pn.: „Wykonanie modernizacji korytarzy i klatek
w Świnoujściu
schodowych w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 6
w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja obiektów użyteczności
wykonawca: Manilo Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie
publicznej. Zadanie częściowe, podzielone na 2 części. Wybór najkorzystniejszej
cena brutto: 1 403 922,00 zł
oferty dotyczy Części nr II zamówienia.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego
przetargu ustnego na dzierżawę terenu położonego w Świnoujściu
przy ul. Karsiborskiej o powierzchni 150 m2 (część działki nr 219/13, obręb 0010,
KW nr SZ1W/00020844/9), z przeznaczeniem na posadowienie stacji bazowej
telefonii komórkowej, a następnie jej eksploatację i użytkowanie

204/2018

2018-03-26

205/2018

2018-03-26

206/2018

2018-03-26

207/2018

2018-03-26

208/2018

2018-03-26

209/2018

2018-03-27

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Bohaterów Września 15, 16, lokal niemieszkalny (garaż)
przy ul. Bohaterów Września
o pow. 41,35 m2

210/2018

2018-03-28

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Grunwaldzka 62, lokal mieszkalny nr 28 wraz z przynależnym
przy ul. Grunwaldzkiej
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej
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2018-03-28

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

212/2018

2018-03-28

ceny w złożonych najkorzystniejszych ofertach przewyższają
kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.9.2018 dotyczącego wyboru poszczególnych części zamówienia
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie roli Inżyniera cz. I: Budowa przystani kajakowej w Świnoujściu na wyspie
Kontraktu dla zadań dotyczących budowy obiektów rekreacyjno-turystycznych Karsibór,
o charakterze hydrotechnicznym w Świnoujściu w latach 2018-2019”. Zadanie cz. III: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej,
częściowe. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Unieważnienie pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjnopostępowania dotyczy części nr I, III oraz IV zamówienia
festynowego – w Ognicy
cz. IV: Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu
poprawy bezpieczeństwa rybaków

213/2018

2018-03-28

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Świnoujściu z działalności za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

211/2018

214/2018

2018-03-29

215/2018

2018-03-29

216/2018

2018-03-29

217/2018

2018-03-29

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.30.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
modernizacji dachu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mieszka I w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego 2
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.11.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych
i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Szmaragdowa, Toruńska, Trentowskiego,
Kasprowicza, Roosevelta oraz Wojska Polskiego w Świnoujściu”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.11.2018 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa
dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Szmaragdowa,
Toruńska, Trentowskiego, Kasprowicza, Roosevelta oraz Wojska Polskiego
w Świnoujściu”
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.63.2017 pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy
do ul. Leśmiana) wraz z budową parkingów przy cmentarzu, ul. Bałtyckiej
oraz ul. Legionów w Świnoujściu”

wykonawca: Konsorcjum firm:
Lider: MCC S.A. – Pełnomocnik z siedzibą w Chodczu
Partner: Molewski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku
cena brutto: 23 207 076,94 zł
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218/2018

2018-03-29

219/2018

2018-03-29

220/2018

2018-03-29

221/2018

2018-03-29

222/2018

2018-03-30

223/2018

2018-03-30

224/2018

2018-03-30

225/2018

2018-04-04

226/2018

2018-04-05

227/2018

2018-04-05

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

ul. Karsiborska 31, dz. nr 372/28 o pow. 0,0022 ha, nieruchomość
zabudowana garażem
wykonawca: Konsorcjum:
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
MCC S.A. z siedzibą w Chodczu oraz Molewski Sp. z o. o.
nr WIM.271.1.14.2018 na realizację zadania pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście
z siedzibą we Włocławku
– nowa wizja przestrzeni publicznej – Część II”
cena brutto: 18 162 554,22 zł
wykonawca: Konsorcjum:
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
MCC S.A. z siedzibą w Chodczu oraz Molewski Sp. z o. o.
nr WIM.271.1.14.2018 na realizację zadania pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście
z siedzibą we Włocławku
– nowa wizja przestrzeni publicznej – Część III”
cena brutto: 5 627 150,32 zł
„Rozwijanie
i
podtrzymywanie
współpracy
między
w sprawie akceptacji wyboru wykonawców zadania z zakresu działań na rzecz społeczeństwami polskim i niemieckim w roku 2018”
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między wykonawca: Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu
społeczeństwami w 2018 roku oraz wysokości dotacji
Pomerania z siedzibą w Świnoujściu
kwota dotacji: 11 000,00 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.1.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa układu dróg rowerowych
w celu
umożliwienia
dojazdu
do
węzła
przesiadkowego
przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu – budowa drogi rowerowej
wzdłuż ul. Jachtowej w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia
termin realizacji: 17-19 sierpnia 2018 r.
konkursu dotyczącego wyboru organizatora Jarmarku w ramach SAIL
zatwierdzenie regulaminu konkursu
ŚWINOUJŚCIE 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
nieruchomość niezabudowana, dz. nr 257/1 o pow. 286 m2 oraz dz.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
nr 258 o pow. 19 m2
położonej w Świnoujściu przy ul. Chełmskiej, dz. nr 257/1, 258, obr. 0005
cena: 110 000,00 zł + VAT
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Lechicka 15 i 17, lokal niemieszkalny (garaż) oraz dz. nr 53/1
przy ul. Lechickiej
o pow. 0,3816 ha (wewnętrzna droga osiedlowa)
Zarządzenie Nr 808/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 808/2017
obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Świnoujście
Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmiana poz. 31, dodanie poz. 55
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228/2018

2018-04-05

229/2018

2018-04-05

230/2018

2018-04-05

231/2018

2018-04-05

232/2018

2018-04-06

233/2018

2018-04-06

234/2018

2018-04-06

nabywca: LOKUM Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nieruchomość niezabudowana, dz. nr 428/7 o pow. 3071 m²,
numerem działki 428/7, położonej w Świnoujściu przy ulicy Kontradmirała obręb 0010
Włodzimierza Steyera
przeznaczenie: realizacja gminnego budownictwa czynszowego
cena brutto: 2 285 340,00 zł
„Integracyjny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku
od 9-24 lat, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną z terenu miasta Świnoujście”
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
powołanie komisji konkursowej
publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
zatwierdzenie:
treści
ogłoszenia,
regulaminu
konkursu
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz regulaminu pracy komisji
termin realizacji: od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
kwota na realizację: 40 000,00 zł.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Monte Cassino 42, lokal mieszkalny nr 7 wraz z przynależnym
przy ul. Monte Cassino
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej
w sprawie zlecenia realizacji w 2018 roku zadania publicznego z zakresu edukacji wykonawca: Liga Ochrony Przyrody Okręg z siedzibą w Szczecinie
ekologicznej pn. „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście”
kwota dotacji: 10 000,00 zł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
nr
sprawy
wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip
WIM.271.1.23.2018.MS pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowoWalczak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego
cena brutto: 218 940,00 zł
na przebudowie dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – ulic:
Wyspiańskiego, Siemiradzkiego, Modrzejewskiej, Rybaki oraz Lechickiej”
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2018
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje z siedzibą
w Świnoujściu
dz. nr 252/22 o pow. 1407 m2
w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela z tytułu utraty dz. nr 261/11 o pow. 3492 m2
własności nieruchomości oznaczonej numerami działek 252/22, 261/11, 262/22, dz. nr 262/22 o pow. 1 ha 0192 m2
262/26 i 263/18 oraz 263/20 obr. 10
dz. nr 262/26 o pow. 1018 m2
dz. nr 263/18 o pow. 1 ha 1323 m2
dz. nr 263/20 o pow. 2318 m2
kwota odszkodowania: 500 683,00 zł
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235/2018

2018-04-09

dotyczy zadań publicznych z zakresu:
1) promocji i organizacji wolontariatu,
2) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji,
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
na „dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
ze środków zewnętrznych”
leczniczej
powołanie komisji konkursowej
zatwierdzenie:
treści
ogłoszenia,
regulaminu
konkursu
oraz regulaminu pracy komisji
kwota realizacji: 5 000,00 zł
termin realizacji: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

236/2018

2018-04-10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” w Świnoujściu

237/2018

2018-04-10

238/2018

2018-04-10

239/2018

2018-04-10

240/2018

2018-04-10

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 przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.31.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu
dla wybranych inwestycji kubaturowych Gminy Miasta Świnoujście
realizowanych w latach 2018 – 2020
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowana o pow. 4221 m2
nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej dz. nr 122/11 cena wywoławcza: 2 100 000,00 zł + VAT
obr. 0002
wadium: 150 000,00 zł

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o łącznej powierzchni 4284 m²
położony w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej

Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 9 Sp. k. z siedzibą w Warszawie
dz. nr 125/1, 125/2 oraz cz. dz. 127 i 122/4, obręb 0002
ul. Uzdrowiskowa na odcinku od wjazdu do hotelu Radisson
Blu Resort do skrzyżowania z Aleją Interferie
umowa na czas oznaczony
stawka czynszu: 246,00 zł brutto miesięcznie
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241/2018

2018-04-11

242/2018

2018-04-11

243/2018

2018-04-11

244/2018

2018-04-11

245/2018

2018-04-12

246/2018

2018-04-12

247/2018

2018-04-12

248/2018

2018-04-12

249/2018

2018-04-12

250/2018

2018-04-13

251/2018

2018-04-13

w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.22.2018.MS dotyczącego
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa
dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Wielkopolskiej
i Gdańskiej w Świnoujściu”. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.
Unieważnienie postępowania dotyczy części nr I zamówienia
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
nr
sprawy
WIM.271.1.22.2018.MS pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych – etap
II – przebudowa ulic: Wielkopolskiej i Gdańskiej w Świnoujściu”. Zamówienie
zostało podzielone na dwie części. Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczy
części nr II zamówienia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Osadników Wojskowych
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy ul. Modrzejewskiej

cz. I: Przebudowa ulicy Wielkopolskiej w Świnoujściu
wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższa kwotę jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części
zamówienia
cz II: Przebudowa ulicy Gdańskiej w Świnoujściu
wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich
cena brutto: 1 505 826,33 zł
ul. Osadników Wojskowych 2b, dz. nr 34/1 o pow. 0,0910 ha

ul. Modrzejewskiej 75, lokal mieszkalny nr 1 wraz z przynależnym
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej
ul. Zalewowa, pow. 424 m2, obręb 0018
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa przystani jachtowej
512/5 położonej w Świnoujściu w obrębie 0018 za cenę 57 372,00 zł
w Świnoujściu –Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego”
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
Świnoujście – Przytór, dz. nr 341/32 o pow. 0,0997 ha, obręb 17
w Świnoujściu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Bohaterów Września 75 D, lokal mieszkalny nr 5 wraz
przy ul. Bohaterów Września
z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Krzywa 1G, lokal mieszkalny nr 20A wraz z przynależnym
przy ul. Krzywej
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu ul. Lechicka 11, lokal niemieszkalny (garaż) oraz dz. nr 53/1
przy ul. Lechickiej
o pow. 0,3816 ha (wewnętrzna droga osiedlowa)
w sprawie powołania Komisji ds. oceny skuteczności usług świadczonych
na podstawie umowy Nr WOS.272.1.1.2018 z dnia 07 marca 2018 r. zawartej termin zakończenia: 30 września 2018 r.
na wykonanie zwalczania komarów w mieście Świnoujście w roku 2018
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.20.2018 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa placu zabaw
nie złożono żadnej oferty
w ramach zadania „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa 7 – prace
inwestycyjne”
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