INFORMACJA NR WO-KP.0057.5.2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 KWIETNIA 2018 R. DO 10 MAJA 2018 R.
NUMER

252/2018
253/2018
254/2018
255/2018

256/2018

257/2018

258/2018

259/2018

DATA

OPIS

INFORMACJE DODATKOWE

”XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – Świnoujskie Wieczory
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie Organowe – wiosna, lato 2018”
2018-04-17
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
kwota na realizację: 50 000,00 zł
termin realizacji: od 15 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Świnoujściu
2018-04-17
ul. Modrzejewskiej 3, dz. nr 180, pow. 0,0156 ha
przy ul. Modrzejewskiej
kwota na realizację: 600 000,00 zł
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
termin realizacji: od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.
2018-04-17 publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Prowadzenie schroniska
powołano komisję konkursową, zatwierdzono treść ogłoszenia,
dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu”
regulamin konkursu i regulamin pracy komisji
w sprawie ustalenia Regulaminu Schroniska dla bezdomnych zwierząt
2018-04-17
w Świnoujściu
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
wykonawca: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach
2018-04-18 WIM.271.1.8.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia
cena brutto: 33 405 200,00 zł
publicznego
pn.:
„Budowa
Zakładu
Opieki
Długoterminowej
przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”
w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia
2018-04-18
14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2018
„Opracowanie i realizacja projektu pn. Morskie wychowanie dzieci
i młodzieży”
w sprawie akceptacji wyboru wykonawcy i udzielenia dotacji na realizację
wykonawca: Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” Oddział
2018-04-18 zadania publicznego w 2018 r. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
w Świnoujściu
oświaty i wychowania
kwota na realizację: 40 000,00 zł
termin realizacji: 2018 r.
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Żłobkowi Miejskiemu  „Mały dźwig towarowy w Żłobku Miejskim – wartość 42 299,70
przy ul. Wyspiańskiego 2 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń,
zł - prace inwestycyjne”
2018-04-18
powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania  „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego – wartość
inwestycyjnego
221 619,64 zł- prace inwestycyjne”
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260/2018

261/2018

262/2018

263/2018

264/2018

265/2018

266/2018

267/2018

268/2018

w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej nr 6
„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych na bibliotekę – wartość
2018-04-18 przy ul. Staszica 17 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, powstałych
294 623,04 zł - prace inwestycyjne”
w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania inwestycyjnego
 „Doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do sanitariatów
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej nr 4
w pawilonach A, B, C w Szkole Podstawowej nr 4 – wartość
2018-04-18 przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, powstałych
98 655,62 zł - prace inwestycyjne”
w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania inwestycyjnego  „Wewnętrzna instalacja hydrantowa – wartość 36 206,30 zł – prace
inwestycyjne”
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Białoruskiej 2 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, „Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej nr 2
2018-04-18
powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania – wartość 12 972,81 zł - prace inwestycyjne”
inwestycyjnego
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej nr 1  „System sygnalizacji pożaru w Szkole Podstawowej nr 1 – wartość
przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń,
254 446,09 zł - prace inwestycyjne”
2018-04-18
powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania  „Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej nr 1
inwestycyjnego
– wartość 82 972,34 zł – prace inwestycyjne”
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Specjalnemu Ośrodkowi  „System oddymiana grawitacyjnego w budynku SOSW – wartość
Szkolno Wychowawczemu przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu środków
84 708,62 zł - prace inwestycyjne”
2018-04-18
trwałych i ich ulepszeń, powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto  „System oddymiana grawitacyjnego i oświetlenie awaryjne
Świnoujście zadania inwestycyjnego
w budynku SOSW – wartość 30 000,00 zł – prace inwestycyjne”
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Przedszkolu Miejskiemu nr 10
przy ul. Monte Cassino 24-25 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, „Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 do przepisów
2018-04-18
powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania przeciwpożarowych – wartość 154 980,00 zł - prace inwestycyjne”
inwestycyjnego
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Przedszkolu Miejskiemu nr 9
przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, „Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 do przepisów
2018-04-18
powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania przeciwpożarowych” – wartość 58 385,27 zł - prace inwestycyjne”
inwestycyjnego
w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Przedszkolu Miejskiemu nr 5
2018-04-18 przy ul. Witosa 7 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, powstałych „Wiata śmietnikowa – wartość 10 662,87 zł - prace inwestycyjne”
w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania inwestycyjnego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 677 m2 położony na potrzeby infrastruktury technicznej - przepompownia ścieków
2018-04-18
w Świnoujściu – Karsibór przy ul. 1 Maja (działka nr 9/9 obręb 0015)
dzierżawa na czas nieoznaczony: od 1 maja 2018 r.
miesięczny czynsz brutto: 123 zł
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269/2018

2018-04-20

270/2018

2018-04-20

271/2018

2018-04-20

272/2018

2018-04-20

273/2018

2018-04-20

274/2018

2018-04-20

275/2018

2018-04-20

276/2018

2018-04-20

277/2018

2018-04-20

278/2018

2018-04-23

279/2018

2018-04-23

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego
w Świnoujściu przy ul. Marynarzy
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym 0019 Karsibór miasto Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Karsibór miasto Świnoujście
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Świnoujściu
w sprawie zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko
dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” w Świnoujściu
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki
127 położonej w Świnoujściu w obrębie 0018 za cenę 93 690,00 zł
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.28.2018 na realizację
zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
zadania pn.: „Nadzory inwestorskie na zadaniach inwestycyjnych
realizowanych w Świnoujściu w 2018 r.”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.2.2018 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa
przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996
w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.30.2018 dotyczącego
wyboru wykonawcy zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych w zakresie: przebudowy dachu Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami
Integracyjnymi
im.
Mieszka
I
w
Świnoujściu
przy ul. Niedziałkowskiego 2

ul. Marynarzy 6B, lokal mieszkalny nr 12 wraz z przynależnym
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej

ul. Brzozowa, dz. nr 68/5, pow. 1224 m2, obręb 0019
ul. Miodowa, dz. nr 645, pow. 919 m2, obręb 0015
podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 3.700.000,00 zł w drodze
ustanowienia 18.500 nowych udziałów po 200 zł każdy
konkurs przeprowadzony w dniu 18 kwietnia 2018 r.
wygrała Krystyna Skulich
ul. Pomorska, pow. 649 m2
Świnoujście-Przytór, dz. nr 341/31, pow. 0,0987 ha, obręb 17
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280/2018

281/2018

282/2018

283/2018


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego w postępowaniu nr WIM.271.1.7.2018 dotyczącym wyboru
2018-04-25 wykonawcy na wykonanie części pierwszej zamówienia publicznego: Budowa

toalety publicznej w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej na działce nr 114/22
w obrębie 0002
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.33.2018 dotyczącego wyboru
2018-04-25 wykonawcy na wykonanie modernizacji korytarzy i klatek schodowych
w Szkole Podstawowej nr 4 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja
obiektów użyteczności publicznej”
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.19.2018 dotyczącego
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie
przetargu
nieograniczonego
pn.:
Pełnienie
nadzoru
nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: 2018-04-25
„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu
w Świnoujściu”; - "Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia
dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego
w Świnoujściu"
w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela z tytułu utraty
2018-04-25
własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 312/1 obr. 18

I cz.: Wykonawca: Zakład Budowlany EFEKT J.D. Dziedziccy
Sp. J. z siedzibą w Świnoujściu
cena brutto: 876 498,74 zł
cz. II: przebudowa i budowa wejścia na plażę przy końcu
ul. Uzdrowiskowej
unieważnienie z powodu niezłożenia żadnej oferty

oferta z najniższą ceną
na sfinansowanie zamówienia

przewyższa

kwotę

przeznaczoną

pow. 611 m2
wysokość odszkodowania: 80 560,00 zł

284/2018

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Monte Cassino 30-31 i Monte
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą część
Cassino 32
2018-04-25 działki nr 371/1, obręb 6, o powierzchni 744 m², położoną w Świnoujściu,
dzierżawa na czas nieokreślony: od 1 maja 2018 r.
przy ul. Monte Cassino
czynsz rocznie: 0,10 zł na m2 + VAT

285/2018

2018-04-25

286/2018

287/2018

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego
ul. Łużycka 11, lokal niemieszkalny (garaż wielostanowiskowy)
w Świnoujściu przy ul. Łużyckiej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
2018-04-25
ul. Norweska, dz. nr 277/3, pow. 0,0019 ha (garaż)
w Świnoujściu przy ul. Norweskiej
w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości dotacji miesięcznych
przekazywanych z budżetu Gminy Miasto Świnoujście publicznym szkołom,
niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego,
2018-04-26
szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział
przedszkolny, niepublicznemu przedszkolu specjalnemu oraz niepublicznemu
ośrodkowi rewalidacyjno – wychowawczemu
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288/2018
289/2018
290/2018
291/2018

292/2018

293/2018

294/2018

295/2018

296/2018

2018-04-26

w sprawie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście

2 stoiska, cz. dz. nr 34/2, obręb 0001
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
umowa na czas oznaczony: od 15.06.2018 r. do 31.08.2016 r.
2018-04-26 nieruchomości położonej w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Nowowiejskiego,
cena wywoławcza netto za miesiąc dzierżawy: 1 600,00 zł
z przeznaczeniem na działalność handlową
wadium: 1 000,00 zł
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
2018-04-27
Świnoujście na rok 2018
Plac Słowiański 9-9a, dz. nr 696, pow. 522 m², obręb 0006
2018-04-27 w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji
zmiana terminu z 60 miesięcy na 72 miesiące: do dnia 4 lutego 2020 r.
zmiana nieruchomości niezabudowanej, dz. nr 18/5, pow. 205 m²,
obręb 1, oznaczona w mpzp, symbol 44 UH, UG na nieruchomość
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych na obszarze
2018-04-27
oznaczoną jako dz. nr 19/2, pow. 186 m2, obręb 1 wraz z częściami
Dzielnicy Nadmorskiej
składowymi, oznaczona w mpzp symbolem 035 KDD – ulica klasy
dojazdowej typu „sięgacz”
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz ul. Markiewicza 46, dz. nr 511 i 512, łączna pow. 118 m2, obręb nr 9
2018-04-27
jej użytkownika wieczystego
cena: 25 000,00 zł
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.35.2018 dotyczącego wyboru
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa
2018-04-27
i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Stanisława
Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu na potrzeby utworzenia nowej grupy
żłobkowej”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.35.2018 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa
2018-04-27
i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Stanisława
Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu na potrzeby utworzenia nowej grupy
żłobkowej”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.26.2018 dotyczącego wyboru
2018-04-27
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu
piknikowego w dzielnicy Przytór – Łunowo w Świnoujściu przy ul. Zalewowej”
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297/2018

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.26.2018 dotyczącym
2018-04-27
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu
piknikowego w dzielnicy Przytór – Łunowo w Świnoujściu przy ul. Zalewowej”

298/2018

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
publicznego nr WIM.271.1.9.2018 pn. „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu
wykonawca: NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
2018-04-27 dla zadań dotyczących budowy obiektów rekreacyjno-turystycznych
cena brutto: 166 788,00 zł
o charakterze hydrotechnicznym w Świnoujściu w latach 2018 - 2019”
– Część nr 2

299/2018

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu kwota realizacji: 113 600,00 zł
2018-04-30 polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka termin realizacji: od 21 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
ludzkiego w Gminie Miasto Świnoujście”
powołano komisję konkursową

300/2018

w sprawie zmian w informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
zawartych w uchwale Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia
2018-04-30
14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto
Świnoujście na rok 2018

301/2018

302/2018

zmiana nieruchomości, dz. nr 49/2, pow. 165 m2, obręb 1 oznaczona w
mpzp, symbol 53 UH, UG (zabudowa usługowa handlu i gastronomii
z
dopuszczalną
lokalizacją
funkcji
usług
turystycznowypoczynkowych-pensjonatowych) na nieruchomości będące
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy w użytkowaniu wieczystym Powszechnej Spółdzielni Spożywców
2018-04-30 Gminą Miasto Świnoujście a Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem” „Społem” w Świnoujściu, oznaczone jako:
w Świnoujściu
 działka nr 50/2, obręb 1 m. Świnoujście, pow. 163 m²
 działka nr 4/1, obręb 2 m. Świnoujście, pow. 52 m²,
oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia symbolem 055 KP –
publiczny gminny ciąg pieszy.
nieruchomość niezabudowana (ogólnodostępny parking naziemny),
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dz. nr 157 oraz cz. dz. nr 140/1, pow. 4139 m2, obręb 2
2018-04-30
nieruchomości położonej w Świnoujściu, przy ul. Komandorskiej
umowa na czas określony: od 11 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
cena wywoławcza miesięcznego czynszu: 2,50 zł netto za 1 m2
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303/2018

2018-05-02

304/2018

2018-05-04

305/2018

2018-05-07

306/2018

2018-05-07

307/2018

2018-05-07

308/2018

2018-05-07

309/2018

2018-05-07

310/2018

2018-05-08

311/2018

2018-05-08

w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.3.2018 dotyczącego
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa
dróg powiatowych w Świnoujściu – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na ul. Pomorskiej”
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę trzech
tymczasowych stoisk handlowych o powierzchni 2 m2, położonych
w Świnoujściu, przy ul. Marynarki Wojennej
w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych polegających
na przebudowie 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.271.1.34.2018 na realizację
zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zadania
pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
przy ul. Monte Cassino nr 24-25 w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.34.2018 dotyczącego wyboru
wykonawcy na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego
nr 10 przy ul. Monte Cassino nr 24-25 w Świnoujściu”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.33.2018 na realizację
zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie
modernizacji korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 4
w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja obiektów użyteczności
publicznej”
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego
w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
numerem działki 53/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 19 m. Świnoujście
pomiędzy ulicami Brzozową i Promową
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
numerem działki 582/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 17 m. Świnoujście
przy ulicy Krętej

złożona jedyna oferta, została odrzucona, a wykonawca wykluczony
z postępowania
dz. nr 26, obręb 3
dzierżawa na czas określony: od 9 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia
2018 r.

ul. Grunwaldzka 45-45a-45b (garaż wielostanowiskowy)
pow. 0,0388 ha, obręb 19
cena brutto: 51 168,00 zł
pow. 0,0019 ha
cena brutto: 3 259,50 zł
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312/2018

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
pow. 0,0090 ha
2018-05-08 numerem działki 184/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 15 m. Świnoujście
cena brutto: 12 669,00 zł
przy ulicy 1 Maja

313/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.39.2018 dotyczącego wyboru
2018-05-08
wykonawcy na wykonanie zadania obejmującego budowę magazynu sprzętu
na Stadionie Miejskim w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22

314/2018

2018-05-08

315/2018

2018-05-08

316/2018

2018-05-10

317/2018

2018-05-10

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.38.2018 dotyczącego wyboru
wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych w zakresie: budowy wejścia na plażę przy końcu
ul. Uzdrowiskowej oraz przebudowy części ul. Uzdrowiskowej obejmującej
tzw. pętlę
w sprawie powołania komisji do przyjęcia robót budowlanych zrealizowanych
w ramach umowy nr WIM/99/2017 z dnia 25 lipca 2017 r na wykonanie zadania
pn.: „Docieplenie budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu w ramach zadania:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę ul. Żeromskiego (3 stanowiska)
nieruchomości położonej w Świnoujściu wzdłuż ul. Żeromskiego, dzierżawa na czas oznaczony: od 22 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia
z przeznaczeniem na działalność artystyczną
2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/główny specjalista
ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich
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