
Wnioski z Sesji z dnia  27.10.2022 

1. Radny Pan Stanisław Kucięba zgłosił następujące wnioski: 

- dowiezienie kamienia na drogę dojazdową od Pana Stojka w stronę Gorysławic  (do białego 

krzyża); 

Odp. Uzgodniono i zabezpieczono 75 ton tłucznia na wykonanie doraźnego remontu. Z uwagi 

na duże zastoiska wody na drodze remont zostanie przeprowadzony w zależności od 

warunków atmosferycznych.      

 Po dokonaniu oględzin przedmiotowej drogi stwierdzono , że cały odcinek wymaga 

przebudowy (kapitalnego remontu)  z uwagi na duże zniszczenia drogi nawierzchni ( ubytki , 

zagłębienia , koleiny). Nadmienia się , że przedmiotowa droga nie została zgłoszona do 

realizacji w ramach programu Polski Ład. 

- interwencję w sprawie nie wykonanego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 771 na działkę Pani 

Bożeny Sadkowskiej. 

Odp. W przedmiotowej sprawie zainteresowana Pani winna indywidualnie wystąpid do 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach o wykonanie zjazdu i wyjaśnienie przyczyn braku 

zjazdu na działkę. 

-  zgłoszenie w ramach gwarancji uchybieo  na wykonanej drodze nr 771 (wypychają się 

ażury przy poboczach oraz osypuje się kamieo przy przepustach). 

Odp. Wystąpiono z pismem do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach o dokonanie 

przeglądu gwarancyjnego w zakresie stwierdzonej niestabilności ułożonych płyt ażurowych 

oraz obsypywania się nasypów przy zjazdach – przepustach z uwagi na zastosowanie 

nieodpowiednio dobranych gabarytowo przyczółków. 

2. Radny Pan Łukasz Stojek poprosił o przycięcie gałęzi przy drodze do Brzezia (obok Pana 

Roberta Chwalika). 

Odp. W dniu 21 listopada br. dokonano przycięcia gałęzi sprzętem specjalistycznym przez  

pracowników referatu Gospodarki Komunalnej. 

3. Radny  Pan Dawid Błaszczyk zgłosił następujące wnioski: 

- przycięcie drzew przy lampach w Łatanicach. 

Odp. Usunięcie gałęzi drzew w przypadku, gdy zasłaniają oprawy oświetleniowe powinno 

zostad wykonane na zlecenie Gminy Wiślica. Na chwilę obecną nie zabezpieczono w budżecie 

gminy Wiślica środków na wykonanie w/w prac. Jeśli tylko środki zostaną zabezpieczone to 

prace zostaną niezwłocznie wykonane. 

- dokonanie w ramach gwarancji przeglądu nowo wykonanej drogi w Łatanicach.  



Odp. Przedmiotowa droga podlega 36 – miesięcznej gwarancji. W pierwszych dniach grudnia 

br. przy udziale inspektora nadzoru zostanie wykonany przegląd przedmiotowej drogi,o czym 

zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem. 

-  o interwencję w sprawie budowanych tam przez bobry. 

Pismo w sprawie budowanych na rzece Maskalis tam przez bobry zostało złożone przez 

gminę w dniu 06  lipca 2022r. do  Wód Polskich Zarząd Zlewni w Kielcach. W odpowiedzi 

udzielonej gminie w dniu 22 lipca stwierdzono, że przedmiotowe tamy zostaną usunięte 

przez służby Zarządu Zlewni po uzyskaniu stosownej zgody w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Kielcach, ponieważ bóbr należy do gatunków chronionych. Ponadto w 

odpowiedzi na pismo Gminy Wiślica Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach pismem z dnia  03 

sierpnia br. poinformował tut. urząd, że tamy bobrowe będą również usuwane w ramach 

zadania pn. „Prace utrzymaniowe na rzece Maskalis”, które przewidziane są do wykonania 

po 01 września br. 

 

4. Sołtys z Gorysławic Pan Lesław Kabat zgłosił następujące wnioski: 

-remont drogi do wiślickiej piekarni; 

Odp. Ze względu na to, że z ww. drogi bardzo często korzystają mieszkaocy gminy dokonano 

częściowego jej remontu. Jednak ze względu na to, że przedmiotowa droga jest własnością 

osoby fizycznej – obecnego właściciela piekarni, istnieją ograniczone możliwości 

inwestowania przez gminę w gruntowny remont przedmiotowej drogi. 

- remont drogi za hurtownią (Pana Kabata); 

Odp. Przedmiotowa droga jest przedmiotem wniosku złożonego przez gminę w ramach 

programu Polski Ład i w roku przyszłym planowana jest jej przebudowa polegająca na 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz umocnienia rowu korytami betonowymi 

- wykonanie oświetlenia w łąki,  

Odp. Oświetlenie do łąk w Gorysławicach jest planowane do wykonania na początku 

przyszłego roku w ramach realizowanego obecnie projektu na wymianę opraw oświetlenia 

ulicznego. Na chwilę obecną została opracowana i złożona w Wydziale Budownictwa i 

Architektury Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju dokumentacja projektowa w celu 

uzyskania stosownych pozwoleo. 

 

 

 


