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Mobilna pracownia komputerowa
dla Szkoły Podstawowej w Stary Widzimiu

Sprawa sądu rejonowego
w Wolsztynie
Komunikat dla mieszkańców
Jak zapewne Państwu wiadomo sprawa powrotu siedziby Sądu Rejonowego w Wolsztynie
została przesądzona w sposób negatywny poprzez ,,VETO” Prezydenta w stosunku do obywatelskiego projektu ustawy o reformie sądownictwa w Polsce. W miejsce tego projektu
Pan Prezydent przedstawił własny projekt ustawy, który obecnie jest oceniany w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w naszym Sejmie. Niestety ten projekt również nie przewiduje powrotu Sądu Rejonowego jako samodzielnej jednostki do Wolsztyna.

26 sierpnia br. Burmistrz Wolsztyna podpisał umowę z Rotary Club
Wolsztyn o wspólnej realizacji przedsięwzięcia p.n. „Mobilna pracownia
komputerowa dla Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w
Starym Widzimiu”. Jest to już trzecia tego typu inicjatywa na rzecz szkół z
terenu naszej gminy zrealizowaną we współpracy z Rotary Club Wolsztyn
i jego partnera zagranicznego (wcześniej komputery otrzymały: Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie i Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze). Wartość
projektu wynosi 32 000 zł, z czego udział Gminy Wolsztyn stanowi 30%
kosztów. Uczniowie szkoły w Stary Widzimiu otrzymają 19 nowych laptopów w dniu inauguracji nowego roku szkolnego tj. 2 września b.r.

Kanalizacje w Borkach
i Nowej Obrze gotowe
W dniu 27 czerwca b.r. odbył się odbiór końcowy budowy
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borki i Nowa Obra.
Zadanie obejmowało m.in. budowę kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami o łącznej
długości ca 5,9 km oraz dwie przepompownie ścieków
wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, komorami zasuw, ogrodzeniem i nawierzchnią z kostki brukowej. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Systemy Cieplne – Klimatyzacja

Budowa nowych ulic
Ulica Sosnowa w Karpicku – etap I
W dniu 3 lipca br. podpisana została umowa dotycząca
pierwszego etapu budowy ulicy Sosnowej w Karpicku. W
zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 216 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie obejmuje m.in.
roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie
odcinka kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z
kostki betonowej oraz budowę linii oświetlenia ulicznego. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych to SDB AGRO-EKO” Sp. z
o.o. z Karpicka, który zgodnie z zapisami umowy wykona
prace za łączną kwotę 297 tys. zł.

60 tys. mieszkańców. Drugim kryterium ma być
ilość spraw w skali roku w wydziałach: Cywilnym, Karnym oraz Rodzinnym i Nieletnich na
poziomie 7 tysięcy spraw w roku.
Starostowie czterech powiatów województwa
wielkopolskiego wraz z Burmistrzami miast,
które są stolicą powiatu nie mogą zgodzić się z
tymi kryteriami.

Dlatego też w dniu 8 sierpnia br. starostowie
powiatów: ostrzeszowskiego, rawickiego, pleszewskiego i wolsztyńskiego oraz burmistrzowie miast spotkali się w Rawiczu, aby wypracować stanowisko w sprawie projektu ustawy
prezydenckiej o reformie sądownictwa. Tego
tez dnia wysłany został apel do Prezydenta RP
o dokonanie zmiany kryteriów wskazanych w
projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o
Propozycja Pana Prezydenta dotyczy utworzeustroju sądów powszechnych.
nia Sądów Rejonowych w powiatach o liczbie

Lorenz Jakub z Obry, a nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami pełnił Pan Kazimierz Ciechociński z firmy
PROINSTAL z Zielonej Góry. Wartość wykonanych prac
wyniosła 1 672 tys. zł, z czego 1 317 tys. zł stanowiła preferencyjna, częściowo umarzalna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Powyższa inwestycja stanowiła element
„Programu gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn”, którego realizacja od wielu lat, przyczyniła się do likwidacji
większości zbiorników bezodpływowych i skierowanie
ścieków do jednej z dwóch oczyszczalni ścieków. Na
chwilę obecną szacuje się, iż dostęp do sieci kanalizacji
sanitarnej posiada 96% mieszkańców gminy Wolsztyn.
Ulica Rolna w Karpicku

Ulica Górna we Wroniawach

W dniu 12 sierpnia br. podpisana została umowa na
przebudowę ulicy Rolnej w Karpicku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę przedmiotowego odcinka ulicy wraz z odwodnieniem oraz wykonanie robót budowlanych określonych w opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej.
W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy odcinka ulicy na odcinku długości ok. 130 mb.

W dniu 21 sierpnia br. odbył się odbiór końcowy budowy pierwszego etapu ulicy Górnej we Wroniawach. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmował przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 180 mb. Zadanie
uwzględniało m.in. roboty przygotowawcze i roboty
ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o
długości 160 mb, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz oznakowanie pionowe i roboty wykończeniowe. Wykonawcą robót wybranym zgodnie z prawem zamówień publicznych był Zakład Budowlano – Drogowy BAR-BET Pana Andrzeja Barskiego z Chobienic, a nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami pełnił Pan Wojciech Chałupka z firmy VIABIT z Wolsztyna. Wartość wykonanych prac wyniosła
315,5 tys. zł

Wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo
Budowlane DROMAR Pana Zygmunta Marszałka z Nowej Wsi, który zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac za łączną kwotę 111 tys. zł. Termin wykonania
robót budowlanych zaplanowano do końca grudnia
2013r.

