
 

1. Radny Pan Stanisław Bystrzanowski poprosił o odśnieżanie drogi w Skotnikach 

Dolnych od szkoły w kierunku Zagości. 

Odp. Sprawę przekazano do zarządcy drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg / P.Lewicki /. 

2. Radny Pan Stanisław Nowak poprosił odśnieżanie drogi na drugich Górkach od 

Państwa Rzępałów w str. głównej trasy Nowy Korczyn - Busko Zdrój. 

Odp. Po uzgodnieniu sprawy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wiślica , ustalono 

warunki i zakres odśnieżania drogi od P. Rzępała  w kierunku Równin oraz drogi do 

trasy Busko Zdrój – Nowy Korczyn. 

 

3. Radny Pan Zdzisław Kaczmarczyk zgłosił, iż niezbędne jest wykonanie zbrojenia 

oraz opaski  na tamie przy Maskalisie, ponieważ nadmiar wody wypływa na łąki w 

Chotlu Czerwonym. 

Odp. Zostanie przygotowane i wystosowane pismo do Wód Polskich.  

 

4. Radny Pan Łukasz Stojek poprosił aby lampy świeciły w kierunku Kawczyc. 

Odp. Zostały zgłoszone do naprawy uszkodzone lampy w m. Hołudza. 

 

5. Radny Pan Stanisław Kucięba zgłosił następujące wnioski i interpelacje: 

- problem z bobrami, aby wystąpić do odpowiednich służb o pozwolenie na 

niszczenie tam bobrowych; 

Odp. Pan radny Kucięba Stanisław został poinformowany o możliwościach  

niszczenia tam i nor bobrowych zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2017 r. 

poz.1779). 

 - poprosił o oczyszczenie strugi Wiślickiej, do której wpływa kilkanaście  rowów, 

zgłosił również most na Maskalisie, który jest użytkowany przez rolników i jest w 

złym stanie technicznym-odpada zbrojenie, pęka i stanowi on zagrożenie dla 

użytkowników; 

Odp. Z odpowiedzi udzielonej w roku ubiegłym przez Wody Polskie wynika, że do 

zarządcy cieku wodnego należy tylko utrzymanie samego cieku. Utrzymanie 

pozostałych urządzeń i budowli ( drogi przebiegające przez cieki, mosty itp. należy 

do użytkowników, bądź właścicieli) 

 

 



- radny poprosił również kamień na drogi. 

Odp.  W ramach bieżącego utrzymania dróg dojazdowych do pól i łąk będą 

dokonywane w roku 2021 / II i II kwartał/ remonty dróg . Zakres wykonanych robót 

będzie uzależniony od zgłoszonych remontów na terenie całej Gminy oraz od 

wielkości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

 

6. Radna Pani Danuta Grigo zgłosiła następujące wnioski: 

- potrzebę wykopania częściowego rowu i wykonanie przepustu w drodze, aby nie 

stała woda, ponieważ rolnicy zgłaszają wymoknięcia upraw. Zakup przepustów 

rolnicy zadeklarowali sami. Jeżeli będzie taka potrzeba to radna zorganizuje zebranie  

z mieszkańcami; 

Odp. Po pozytywnym uzgodnieniu z zainteresowanymi właścicielami działek 

sąsiadujących z przedmiotową drogą planowane roboty zostaną wykonane na 

przełomie II i III kwartału 2021r.  

 

- zgłosiła również nielegalne wypasanie krów na placu zabaw w Skorocicach. 

Odp. Na wskazanym terenie umieszczona zostanie tabliczka informacyjna / termin – 

kwiecień 2021r./ 

 

7. Sołtys Kuchar Pan Zbigniew Zgrzywa zgłosił wniosek: 

- o wymianę zaworów u mieszkańców przed wodomierzami oraz zaworów głównych; 

Odp. Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska informuje, że w 

miesiącach kwiecień, maj, na terenie gminy Wiślica zostanie dokonany przegląd 

infrastruktury  wodociągowo-hydrantowej. 

 

- zgłosił też problem z bobrami, które zniszczyły drzewa, zapytał gdzie można 

zgłosić wnioski o odszkodowanie. 

Odp. Sołtys Kuchar  Pan Zbigniew Zgrzywa został poinformowany, że wnioski 

można składać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach-Wydział 

Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. Wnioski o odszkodowania za szkody 

wyrządzone przez bobry są dostępne w referacie gospodarki  komunalnej i ochrony 

środowiska w  UMiG Wiślica. 

 

8. Sołtys Gorysławic Pan Lesław Kabat poprosił: 

- o wyczyszczenie rowu obok Pana Kopciary, który łączy się z rowem głównym w 

stronę Górek,  



Odp. Planuje się odmulenie w/w rowu przez koparkę własności spółki wodnej. 

- zapytał również czy będzie remontowana droga za hurtownią (tzw. łącznik),  

Odp. Gmina planuje remont w/w drogi. Został złożony wniosek o dofinansowanie 

w/w przedsięwzięcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na 

inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane 

państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej). 

- poprosił także o wymianę instalacji elektrycznej w domu ludowym na 

Gorysławicach. 

Odp. Instalacja elektryczna została wyremontowana. 

 

9. Radny Pan Dawid Błaszczyk poprosił o oczyszczenie drogi w Łatanicach od OSP 

ponieważ jest zarośnięta. 

Odp. Powyższe prace tj. wycinka krzewów, wysokich traw , chaszczy zostaną  

wykonane z chwilą ustąpienia warunków zimowych/ przybliżony termin na 

przełomie m-ca marca i kwietnia 2021r./ 

 

10.  Radny Pan Stanisław Kucięba zgłosił problem nieczynnych hydrantów.  

Odp. Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska informuje, że w 

miesiącach kwiecień, maj, na terenie gminy Wiślica zostanie dokonany przegląd 

infrastruktury  wodociągowo-hydrantowej. 

 

11.  Radny Pan Łukasz Stojek zgłosił sprawę z 2019r. dotyczącą Pana Józefa Mariana 

Chwalika z Brzezia, na jego  działce został wykopany rów i do chwili obecnej nie ma 

odpowiedzi na pismo które kierował do urzędu. Chciałby on zasypać ten rów albo 

poprosił o wstawienie przepustów. 

Odp. Uzgodniono z Panem Burmistrzem, że zostanie wykonany przepust. Zlecenie 

montażu przepustu, w uzgodnieniu z P. Chwalikiem otrzymała firma Darexpol 

Dariusz Chwalik. 

 

12.  Radny Pan Krzysztof Malara zgłosił interpelacje i wnioski w następujących 

sprawach 

- czyszczenia rowów w miejscowości Kobylniki; 

- oczyszczenia rowu jednostronnego na tzw. Warszawce; 

- oczyszczenia rowu wzdłuż drogi gminnej wraz z oczyszczeniem przepustu pod 

drogą gminną; 



- oczyszczenie rowu w kierunku Aleksandrowa oraz rozdrobnienie gałęzi, które 

znajdują się w tym rowie; 

- przycięcie gałęzi w Kobylnikach w tzw. uliczce wraz z wykopaniem rowu do 

starorzecza;  

- utwardzenie kamieniem ok. 500 m drogi polnej przy łąkach. 

        Odp. Zgłoszone interpelacje i wnioski zostaną wykonane po ustąpieniu warunków 

okresu zimowego. Roboty w zakresie czyszczenia rowów, przycinania zwisających 

gałęzi drzew nad jezdnią zostaną wykonane w II kwartale br. m-c kwiecień. Również 

w II kwartale br. zostanie wykonany remont drogi dojazdowej do łąk.  

 


