
1. Radny Pan Zdzisław  Kaczmarczyk  zgłosił wniosek o remont drogi w 

Chotlu Czerwonym od szkoły w stronę Gaja. 

Odp. Zostanie przeprowadzony remont drogi  w zakresie zależnym 

od środków finansowych. 

Zgłosił również wniosek mieszkańca Pana Tokarza o poprawę drogi 

zjazdowej do posesji. 

Odp. Remont drogi został przeprowadzony w roku 2020. Po 

dokonaniu oględzin zostanie podjęta decyzja co do konieczności  

prowadzenia dalszych robót remontowych.  

 

2. Radni: Pan Grzegorz Przęzak i Pan Tadeusz Nowak zgłosili potrzebę 

dowiezienia kamienia na zasypanie dziur w drogach polnych. 

Odp. Remonty dróg dojazdowych do pól będą prowadzone jak 

corocznie  na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.  

 

3. Radna Pani Danuta Grigo zgłosiła potrzebę wykopania rowu na tzw. 

Kamieńcu, ponieważ na poboczach zatrzymuje się woda i nie ma 

możliwości przejazdu. 

Odp. Prowadzone są czynności administracyjne / uzyskanie zgód 

właścicieli działek na wykonanie rowu oraz zobowiązania o 

zabezpieczenie przepustów–kręgów betonowych na wykonanie 

zjazdów przez właścicieli działek – montaż po stronie Gminy. 

 

4. Radny Pan Stanisław Kucięba zapytał czy będzie możliwość naprawy 

przepustu i usunięcia drzewa w Szczerbakowie. 

Odp. Przepust został naprawiony. 

 



5. Radny Pan Zdzisław Kaczmarczyk zapytał o deklaracje, które składali 

mieszkańcy do sołtysów w sprawie szczepień są aktualne czy trzeba je 

ponawiać. 

Odp. Burmistrz poinformował iż wszystkie deklaracje, które składali 

mieszkańcy do sołtysów, radnych bądź też bezpośrednio do urzędu 

zostały przekazane do tutejszego ośrodka zdrowia i zgodnie z 

kalendarzem szczepień zostały pogrupowane według wieku 

pacjentów kwalifikujących się do szczepienia. Na telefon pacjenta 

przychodzi powiadomienie o planowanym terminie szczepienia. 

Pan Radny poprosił aby poinformować mieszkańców, iż nie muszą 

zapisywać się ponownie na szczepienie. 

Odp. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli zachodzi taka potrzeba  

mieszkańcy za pomocą systemu powiadamiania sms-owego otrzymają 

taką informację. 

 

6. Radny Pan Stanisław Kucięba ponowił wniosek rolników związany z 

populacją dzikich zwierząt (sarny, kaczki, bobry), które wyrządzają duże 

szkody w uprawach rolnych. 

Odp. Burmistrz poinformował, iż zdaje sobie sprawę z wyrządzanych 

szkód w uprawach rolnych przez zwierzęta i zostało już w tej sprawie 

wystosowane pismo w odpowiedzi na zgłoszenia od radnych oraz 

sołtysów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o ewentualne 

odszkodowania dla rolników. W dniu 16.04.2021 r., Gmina Wiślica 

wystosowała również pismo do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie  z prośbą o podjecie działań mających na 

celu udrożnienie  przepływu wody w korycie rzeki Maskalis, 

blokowanego przez tamy i żeremia wybudowane przez bobry.  W 



piśmie wskazano skutki jakie niesie za sobą obecny stan, tj. 

podtapianie posesji i gospodarstw domowych, zalewanie terenów 

rolniczych, spowolniony przepływ wody w rowach melioracyjnych i 

ich powolne zamulanie, niszczenie drzewostanu przez bobry.  

7. Radny Pan Tadeusz Nowak zapytał o kwestię związaną ze 

szczepieniami, czy jeżeli pacjent choruje na choroby przewlekłe to jest 

badany przed szczepieniem czy  musi się  zbadać wcześniej? 

Odp. Informacja o chorobach jest w karcie pacjenta, a przed 

szczepieniem każdy powinien być zbadany i lekarz podejmuje decyzję 

o ewentualnym szczepieniu. Jeżeli pacjent jest chory bądź źle się 

czuje i nie może dotrzeć na wyznaczony termin szczepienia to 

powinien to zgłosić do przychodni, i wówczas ośrodek zdrowia 

wyznacza na to miejsce kolejną osobę. 


