INFORMACJA NR WO-KP.0057.6.2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 11 MAJA 2018 R. DO 15 CZERWCA 2018 R.
NUMER

DATA

OPIS

318/2018

2018-05-11

w sprawie Procedur związanych z realizacją projektów w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

319/2018

2018-05-11

320/2018

2018-05-11

321/2018

2018-05-11

322/2018

2018-05-14

323/2018

2018-05-15

324/2018

2018-05-15

325/2018

2018-05-15

326/2018

2018-05-15

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 unieważnienia postępowania WIM.271.1.28.2018 dotyczącego wyboru
do terminu upływu składania ofert nie złożono żadnej oferty
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Nadzory inwestorskie
niepodlegającej odrzuceniu
na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w Świnoujściu w 2018 r.”
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
ul. Uzdrowiskowa, dz. nr 145/26, pow. 2535 m2, obr. 2,
nieruchomość niezabudowana
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę przeznaczenie na realizację zespołu miejsc postojowych
nieruchomości położonej w Świnoujściu, przy ul. Uzdrowiskowej
dla autobusów turystycznych z ogólnodostępnym parkingiem
naziemnym dla samochodów osobowych
umowa na czas określony, tj. 10 lat
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej
ul. Miodowa, nr dz. 645, pow. 0,0919 ha, obr. 0015
numerem działki 645 położonej w obrębie 0015 Karsibór Miasto Świnoujście
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego Zadanie 1:
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu wykonawca: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
nr WIM.271.1.24.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie części z siedzibą w Łodzi, Przedstawiciel w Gdańsku
pierwszej zamówienia publicznego pn.: „Zadanie 1 - ubezpieczenie ryzyk budowy cena brutto 331 058,00 zł
i montażu inwestycji liniowo drogowych i kubaturowych” oraz unieważnienia Zadanie 2:
części drugiej zamówienia publicznego pn.: „Zadanie 2 - ubezpieczenie do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert
odpowiedzialności cywilnej inwestora w związku z prowadzonymi inwestycjami”
nie złożono żadnej oferty
w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu odbioru robót budowlanych
zrealizowanych w ramach zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulicy Mostowej w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu odbioru robót budowlanych
zrealizowanych w ramach zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulicy Jana Pawła II
w Świnoujściu”
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327/2018

2018-05-16

ul. Żeromskiego
 cz. dz. nr 39/1, obr. 0002 o powierzchni odpowiednio:
lokalizacja nr 1 – 132 m²,
lokalizacja nr 2 – 156m² z przeznaczeniem
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
na prowadzenie działalności rekreacyjnej oraz cz. dz. nr
nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego, z przeznaczeniem
28/4
na prowadzenie działalności rekreacyjno- sportowej dla dzieci, gry i zabawy  cz. dz. nr 29/3 obr. 0001 o powierzchni odpowiednio:
dla dzieci oraz możliwość lokalizacji ogródka konsumpcyjnego dla istniejącego
lokalizacja nr 3 – 50 m²,
lokalu gastronomicznego
lokalizacja nr 4 – 100 m² z przeznaczeniem
na prowadzenie
działalności
rekreacyjno-sportowej
dla dzieci
umowa na czas oznaczony, tj. od 22 czerwca 2018 r.
do 31 sierpnia 2018 r.

328/2018

2018-05-16

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym

329/2018

2018-05-16

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

2018-05-17

w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.11.2018 dotyczącego
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg do terminu upływu składania ofert nie złożono żadnej oferty
powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Szmaragdowa, Toruńska, niepodlegającej odrzuceniu
Trentowskiego, Kasprowicza, Roosevelta oraz przebudowa wjazdu z ulicy Wojska
Polskiego do Urzędu Miasta w Świnoujściu”

2018-05-17

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.25.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego
na przebudowie dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu-ulic: Pogodna,
Holenderska,
droga
wewnętrzna
(Szmaragdowa/Pomorska),
Miodowa
wraz z łącznikiem do ul. I Armii Wojska Polskiego, Owocowa, Turkusowa, Sucha,
Szwedzka, Trzcinowa, Warzywna, Wierzbowa w Świnoujściu”

330/2018

331/2018

ul. Barlickiego 34, lokal mieszkalny nr 3
wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej
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332/2018

2018-05-17

333/2018

2018-05-17

334/2018

2018-05-18

335/2018

2018-05-18

336/2018

2018-05-18

337/2018

2018-05-18

338/2018

2018-05-21

339/2018

2018-05-21

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.25.2018 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania
polegającego na przebudowie dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu-ulic:
Pogodna, Holenderska, droga wewnętrzna (Szmaragdowa/Pomorska), Miodowa
wraz z łącznikiem do ul. I Armii Wojska Polskiego, Owocowa, Turkusowa, Sucha,
Szwedzka, Trzcinowa, Warzywna, Wierzbowa w Świnoujściu”
dz. nr 161/2, pow. 0,3722 ha, obr. 0011
w sprawie nieodpłatnego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu
dz. nr 161/3, pow.0,4240 ha, obr. 0011
na nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Spółki Zarząd Morskich Portów
wraz z nieodpłatnym przeniesieniem budowli znajdujących
Szczecin i Świnoujście S.A
się na tym gruncie
ul. Lechicka 11, lokal mieszkalny nr 23, wraz z
przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
oraz 1/228 udziału w działce nr 53/1 w obrębie 10,
przy ul. Lechickiej
stanowiącej wewnętrzną drogę osiedlową z naziemnymi
miejscami postojowymi
 dz. nr 516/1, pow. 0,2589 ha, obr. 0018, cena brutto:
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
123,00 zł
gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0018 Przytór i 0017 Przytór
 dz. nr 558, pow. 0,0038 ha, obr. 0017 cena brutto: 123,00
zł
w sprawie nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej dz. nr 79, obr. 0015, pow. 0.2076 ha
w obrębie ewidencyjnym 0015 Karsibór na rzecz Gminy Miasto Świnoujście
cena brutto: 123,00 zł
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości pow. 305 m2
niezabudowanej, położonej w Świnoujściu na zapleczu ulicy Chełmskiej, wadium: 10 000,00 zł
dz. nr 257/1, 258 obręb 0005
cena wywoławcza: 110 000,00 zł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
nr WIM.271.1.18.2018 pn.: „Opracowanie koncepcji kompleksowego systemu VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp. J. z siedzibą w Krakowie
zarządzania ruchem (KSZR) w Świnoujściu” prowadzonego w trybie przetargu cena brutto: 85 977,00 zł
nieograniczonego
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.45.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem
i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: - „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”
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w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego na dzierżawę trzech tymczasowych stoisk handlowych o powierzchni 2 m2,
położonych w Świnoujściu przy ul. Marynarki Wojennej (część działki nr 26,
obręb 3)
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego
na
dzierżawę
nieruchomości,
położonej
w
Świnoujściu
przy ul. Komandorskiej (część działki nr 157 oraz część działki nr 140/1, obręb 2)

340/2018

2018-05-22

341/2018

2018-05-22

342/2018

2018-05-22

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

343/2018

2018-05-22

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

344/2018

2018-05-22

345/2018

2018-05-22

346/2018

2018-05-22

347/2018

2018-05-23

348/2018

2018-05-23

349/2018

2018-05-23

350/2018

2018-05-24

ul. Piastowska 17D, lokal mieszkalny nr 1
wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej
ul. Grunwaldzka 66, lokal mieszkalny nr 66
wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
wspólnej

w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.30.2018 na wykonanie
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamówienia publicznego obejmującego realizację robót budowlanych w zakresie:
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
przebudowy 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.271.1.41.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na wykonanie zadania pn.: Przebudowa placu zabaw w ramach zadania:
„Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa 7 – prace inwestycyjne”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.40.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja pomieszczeń drugiego
piętra i poddasza internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Świnoujściu”
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym –
Dział Gospodarczy
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego na dzierżawę nieruchomości położonej w Świnoujściu na przedłużeniu
ul. Nowowiejskiego, z przeznaczeniem na działalność handlową
Plac Słowiański 3, lokal mieszkalny nr 10
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy Placu Słowiańskim
wspólnej
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasto Świnoujście na 2019 rok
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351/2018

2018-05-24

352/2018

2018-05-25

353/2018

2018-05-25

354/2018

2018-05-25

355/2018

2018-05-25

356/2018

2018-05-25

357/2018

2018-05-25

358/2018

2018-05-25

359/2018

2018-05-25

360/2018

2018-05-28

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Świnoujście

zmiana
Administratora
Bezpieczeństwa
Informacji
na Inspektora Ochrony Danych w związku z RODO

w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miasta Świnoujście

dodanie:
Dział XIII Monitoring Urzędu Miasta Świnoujście
§ 69a
1. Na terenie Urzędu funkcjonuje monitoring wizyjny.
2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników oraz ochrony mienia komunalnego.
3. Zasady funkcjonowania monitoringu określają Zasady
funkcjonowania monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta
Świnoujście, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego
regulaminu.
zmiana numeracji Działu Postanowienia Końcowe

w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu
w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu
w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkuszy organizacji przedszkoli
miejskich w Świnoujściu
w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkuszy organizacji publicznych
szkół podstawowych w Świnoujściu
w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Centrum
Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu
w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Świnoujściu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
przy Placu Słowiańskim

lokal nr 42 – udział ½
lokal nr 43 - udział ½
wraz z przynależnym do nich udziałem w nieruchomości
wspólnej
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361/2018

2018-05-28

362/2018

2018-05-28

363/2018

2018-05-28

364/2018

2018-05-28

365/2018

2018-05-28

366/2018

2018-05-28

367/2018

2018-05-28

368/2018

2018-05-28

369/2018

2018-05-28

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.43.2018.MS dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych
i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Szmaragdowa, Toruńska, Trentowskiego,
Kasprowicza, Roosevelta oraz przebudowa wjazdu z ulicy Wojska Polskiego
do Urzędu Miasta w Świnoujściu”
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.42.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych
i gminnych w Świnoujściu- utwardzenie dróg gruntowych”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.42.2018 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg
powiatowych i gminnych w Świnoujściu- utwardzenie dróg gruntowych”
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
Małgorzata Bielenis
w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.35.2018 dotyczącego
realizacji zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta
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.271.1.46.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy
na realizację zamówienia publicznego pn.: Przebudowa 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.271.1.46.2018 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa
i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 12
w Świnoujściu na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej”
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze: główny specjalista w Biurze Geodety Miasta
dz. nr 157 i cz. dz. nr 140/1, obr. 2, pow. 4139 m2
w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości położonej
umowa na czas określony, tj. od 11 czerwca 2018 r.
w Świnoujściu, przy ul. Komandorskiej z przeznaczeniem na ogólnodostępny
do 31 sierpnia 2018 r.
parking naziemny – tymczasowy, bez prawa naruszania istniejącej zieleni
czynsz: 1,10 zł netto za 1 m2
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370/2018

2018-05-29

371/2018

2018-05-29

372/2018

2018-05-29

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 808/2017 „Instrukcja obiegu dokumentów księgowych”:
Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 29 grudnia 2017 r.
oraz dodanie nowej pozycji – pracownik UM
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.47.2018 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 zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.40.2018 na realizację
zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zadania
pn.: „Modernizacja pomieszczeń drugiego piętra i poddasza internatu w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu”

zmiana

373/2018

2018-05-29

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr
zamówienia publicznego dotyczącego wyboru
pn.: „Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu
– prace inwestycyjne”

istotnych warunków zamówienia
WIM.271.1.41.2018 na realizację
wykonawcy na realizację zadania
Miejskim nr 5 przy ul. Witosa 7

374/2018

2018-05-29

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego na dzierżawę nieruchomości położonych w Świnoujściu wzdłuż
ul. Żeromskiego, z przeznaczeniem na działalność artystyczną

375/2018

2018-05-30

376/2018

2018-05-30

377/2018

2018-05-30

378/2018

2018-05-30

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Osadników Wojskowych i 1 Maja

ul. Osadników Wojskowych: dz. nr 107/4, pow. 0,0657 ha
ul. 1 Maja: dz. nr 116/1, pow. 0,0242 ha

379/2018

2018-05-30

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

ul. Grunwaldzka 64A, lokal nr 42 wraz z przynależnym
do niego udziałem w nieruchomości wspólnej

380/2018

2018-05-30

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Świnoujściu przy ul. Warzywnej 7

dz. nr 790/7, pow. 0,1412 ha, obr. 19

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto
Świnoujście 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 zlecenia realizacji w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r. Skwierzyńskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Zwierzaki
zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn.: „Prowadzenie Schroniska Niczyje” z siedzibą w Skwierzynie
dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu”
kwota na realizację: 600 000,00 zł
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2018-05-30

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
ustnego
na
dzierżawę
nieruchomości
położonych
w
Świnoujściu
przy ul. Żeromskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjnosportowej dla dzieci, gry i zabawy dla dzieci oraz możliwość lokalizacji ogródka
konsumpcyjnego dla istniejącego lokalu gastronomicznego

382/2018

2018-05-30

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WE.271.3.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego pn. Zarządzanie projektem „Indywidualizacja procesu
nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”

383/2018

2018-05-30

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
numerem działki 566/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 m. Świnoujście
przy ulicy Grunwaldzkiej

dz. nr 566/5, pow. 0,0005 ha, obr. 0009
cena brutto: 4 059,00 zł

2018-05-30

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 9 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 579/2016 w sprawie Zasad wykonywania
w Urzędzie Miasta Świnoujście ustawy Prawo zamówień
publicznych, Regulaminu pracy komisji przetargowej
oraz Regulaminu udzielania zamówień, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro
Dotyczy RODO

2018-05-30

skład zespołu:
1. Prezydent Miasta Świnoujście – Przewodniczący
2. Komendant Miejski Policji – Zastępca Przewodniczącego
3. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej –
Zastępca Przewodniczącego
4. Zastępcy Prezydenta Miasta
5. Skarbnik Miasta Świnoujście
w sprawie utworzenia oraz określenia składu i organizacji Miejskiego Zespołu 6. Sekretarz Miasta Świnoujście
Zarządzania Kryzysowego
7. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
8. Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
9. Naczelnik Infrastruktury i Inwestycji Miejskich
10. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa
11. Kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych
12. Komendant Straży Miejskiej
13. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
14. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

381/2018

384/2018

385/2018
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386/2018

2018-05-30

387/2018

2018-06-04

388/2018

2018-06-05

389/2018

2018-06-05

390/2018

2018-06-05

391/2018

2018-06-06

392/2018

2018-06-06

termin realizacji: od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
wysokość środków finansowych:
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki
w roku 2018 – 66 527,00 zł brutto
zdrowotnej pn. "Program profilaktyki próchnicy"
w roku 2019 – 68 457,00 zł brutto
w roku 2020 – 74 826,00 zł brutto
Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie ustalenia na rok 2018
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 98/2018 Prezydenta Miasta oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Świnoujście
Świnoujście, oraz określenia specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane
zmiana ppkt 1 w pkt 7 – Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymuje
brzmienie „1) Integracja sensoryczna”
w sprawie unieważnienia postępowania WIM.271.1.2.2018.MS dotyczącego
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do terminu upływu składania ofert wpłynęły dwie oferty,
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa przejść których cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał
podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”
w sprawie przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.44.2018 w trybie
zamówienia z wolnej ręki dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia publicznego 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.271.1.47.2018 dotyczącym
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
w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia
wspólnego postępowania, dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację
zamówienia kompleksowej dostawy energii elektrycznej, w imieniu i na rzecz kilku
zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Miasto Świnoujście
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIZ.271.1.5.2018 dotyczącego 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 01.01.2019
r. do 31.12.2019 r.”
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393/2018

2018-06-06

394/2018

2018-06-06

395/2018

2018-06-06

396/2018

2018-06-06

397/2018

2018-06-06

398/2018

2018-06-07

399/2018

2018-06-07

400/2018

2018-06-07

401/2018

2018-06-08

402/2018

2018-06-08

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu
przy ul. Bema
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
w Świnoujściu Karsiborze
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
w Świnoujściu Karsiborze
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
w Świnoujściu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
w Świnoujściu

położonego w Świnoujściu ul. Bema 1, Restauracja „Neptun” wraz z przynależnym do
niego udziałem w nieruchomości wspólnej
nieruchomości położonej dz. nr 151/14, pow. 0,1500 ha, obr. 19
½ cz. dz. nr 151/2, pow. 0,0385 ha, obr. 19
nieruchomości położonej dz. nr 151/13, pow. 0,1501 ha, obr. 19
½ cz. dz. nr 151/2, pow. 0,0385 ha, obr. 19
nieruchomości położonej
Przytór, dz. nr 341/30, pow. 0,1086, obr. 17
nieruchomości położonej

dz. nr 592/2, pow. 0,0200 ha, obr. 5

„Realizacja programu profilaktycznego ABC Żeglarstwa”
termin realizacji: od 2 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania kwota na realizację: 40 000,00 zł
z zakresu zdrowia publicznego
zatwierdzono: treść ogłoszenia o konkursie, regulamin
konkursu, regulamin pracy komisji, wzór oferty, wzór
sprawozdania
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania nr WIM.271.1.49.2018 dotyczącego 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 powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu
przy ul. Uzdrowiskowej, dz. nr 122/11, obręb 0002
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego
w postępowaniu nr WIM.271.1.26.2018 dotyczącym wyboru wykonawcy
CONCRETE Piotr Witasik z siedzibą w Świnoujściu
na realizację robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa
cena brutto: 825 913,51 zł
Placu Piknikowego w dzielnicy Przytór - Łunowo w Świnoujściu
przy ul. Zalewowej”
w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.45.2018 dotyczącym
wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru
nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: - ”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”
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403/2018

2018-06-08

404/2018

2018-06-08

405/2018

2018-06-08

406/2018

2018-06-11

407/2018

2018-06-12

408/2018

2018-06-12

409/2018

2018-06-12

410/2018

2018-06-12

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
nieruchomość niezabudowana, łączna pow. 0,0597 ha
numerem działek 126/1 i 126/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 15 m
cena brutto: 65 190,00 zł
Świnoujście przy ulicy Wąskiej
pow. 2535 m2
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
przeznaczenie na realizację zespołu miejsc postojowych
ustnego
na
dzierżawę
nieruchomości,
położonej
w
Świnoujściu
dla autobusów turystycznych wraz z ogólnodostępnym
przy ul. Uzdrowiskowej, stanowiącej działkę nr 145/26, obręb 2
parkingiem naziemnym dla samochodów osobowych
lokal nr 42 – udział ½
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu lokal nr 43 - udział ½
przy Placu Słowiańskim
wraz z przynależnym do nich udziałem w nieruchomości
wspólnej
w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 68/5, pow. 1224 m2
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym 0019 Karsibór wadium: 6 000,00 zł
Miasto Świnoujście
cena wywoławcza netto: 116 000,00 zł + VAT
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
ul. Grunwaldzka 45, lokal mieszkalny nr 6a
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Grunwaldzkiej
wspólnej
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
dz. nr 151/4, pow. 0,1500 ha, obr. 19
w Świnoujściu Karsiborze
w sprawie teleinformatycznej platformy zakupowej dla JEDZ

411/2018

2018-06-12

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Świnoujście na 2019 rok

412/2018

2018-06-12

w sprawie powołania komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia
konkursu ,,Nadajemy nazwy świnoujskim placom zabaw”

zmiana § 5 ust. 4:
„Mieszkaniec, o którym mowa w § 5 ust. 1 może oddać tylko
jeden głos, wskazując maksymalnie dwa projekty – jeden
z zakresu opisanego w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz jeden
z zakresu opisanego w § 2 ust. 1 pkt 2. Głos wskazujący
więcej niż dwa projekty lub więcej niż jeden projekt z danego
zakresu jest głosem nieważnym”
zatwierdzenie regulaminu konkursu
I etap: składanie propozycji do 22 czerwca 2018 r.
II etap: Głosowanie od 2 lipca 2018 r. do 9 lipca 2018 r.
12 lipca 2018 r. – opublikowanie zwycięskich nazw
na stronie internetowej www.swinoujscie.pl
nagroda dla zwycięzców: 3 000,00 zł
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413/2018

2018-06-13

414/2018

2018-06-13

415/2018

2018-06-14

416/2018

2018-06-14

417/2018

2018-06-15

418/2018

2018-06-15

419/2018

2018-06-15

420/2018

2018-06-15

w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.34.2018 na wykonanie
zamówienia publicznego obejmującego realizację robót budowlanych w zakresie:
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.271.1.38.2018 dotyczącego
wyboru wykonawcy 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 uregulowania stanu terenowo-prawnego, sprostowania udziałów części
wspólnych oraz ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego
w nieruchomości przy ul. Marynarzy 7
w sprawie przyznania środków finansowych na nagrody Prezydenta Miasta
z funduszu miejskiego „PRYMUS”
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody Prezydenta Miasta
Świnoujście dla uczniów kończących z wyróżnieniem Państwową Szkołę
Muzyczną I stopnia w Świnoujściu
zmieniające załącznik do Zarządzenia Nr 333/2018 Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie nieodpłatnego ustanowienia prawa
użytkowania wieczystego gruntu na nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Spółki
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

dz. nr 681/16, pow. 120 m2
kwota finansowania: 29 500,00 zł
kwota finansowania: 1 000,00 zł brutto

ul. Grunwaldzka 62, lokal mieszkalny nr 18
sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu
wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości
przy ul. Grunwaldzkiej
wspólnej
w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście
ul. Wyszyńskiego 7/8
z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny grupy A
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