Uchwała Nr XLI/458/2014
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki
Wisły

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), § 8 ust. 1, § 10 ust. 1 i 2 oraz § 25 Statutu Powiatu
Oświęcimskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/11/98 Rady Powiatu z dnia
29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oświęcimskiego (Dz. Urzęd. Woj.
Małop. z 1999 r. Nr 2, poz. 4 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu w Oświęcimiu popiera inicjatywę osób, organizacji i instytucji zgromadzonych
w Społecznym Komitecie Obchodów Roku Rzeki Wisły zmierzającą do podjęcia uchwały
sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły.

§ 2.
Mając na uwadze, iż działania, programy, projekty i uroczystości organizowane przez samorządy,
organizacje pozarządowe i społeczności lokalne staną się platformą działań wokół kwestii
rewitalizacji wiślanego szlaku wodnego, Rada Powiatu w Oświęcimiu apeluje o podjęcie uchwały
sejmowej w tym zakresie.

§ 3.
Stanowisko Rady Powiatu w Oświęcimiu zostanie przekazane Wójtowi Gminy Józefów nad Wisłą.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Józefów nad Wisłą, Pan Grzegorz Kapica zwrócił się do Starosty z prośbą o poparcie
inicjatywy społecznej, związanej z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, roku 2017 rokiem
Rzeki Wisły.
Pod koniec 1466 roku w wyniku porozumień toruńskich nadwiślańskie tereny Prus znalazły się
pod władaniem Rzeczpospolitej, cała żeglowna Wisła stała się wolna. Tym samym pierwszy wolny sezon
nawigacyjny w 1467 roku otworzył blisko 300 letni „złoty okres żeglugi wiślanej” – co w sposób znaczący
wpłynęło na rozwój potęgi gospodarczej kraju. W roku 2017 mija 550 lat od pierwszego wolnego sezonu
nawigacyjnego na Wiśle.
Osoby, organizacje i instytucje zgromadzone w Społecznym Komitecie Obchodów Roku Rzeki Wisły
dążą do podjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem
Rzeki Wisły.
Rok Rzeki Wisły poprzez związane z nim działania, programy, projekty i uroczystości organizowane
przez organy samorządowe, samorządy, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne może stać się
platformą działań wokół kwestii rewitalizacji wiślanego szlaku wodnego, który to aspekt jest bardzo istotny
dla tej rzeki.
W chwili obecnej brak jest środków, inicjatyw, działań społecznych, oprócz ustawowych obowiązków,
dążących do poprawy jakości wody w tym cieku.
Być może taka inicjatywa uruchomi platformę finansowania projektów zmierzających do polepszenia jakości
wody w tej rzece, co zarówno w wytycznych dyrektyw unijnych jak i planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Górnej Wisły jest bardzo istotnym zagadnieniem.

