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Dotyczy: odpowiedzi na wniosek do budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 

Mieszkańcy wsi Retków wspólnie z sołtysem wsi, po zapoznaniu się  z wnioskiem do 
budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017, wnosimy następujące uwagi i prośbę. 

Po przedyskutowaniu propozycji ułożenia tłocznia na odcinku przez zwartą  zabudowę  
wsi (około 500m), prosimy o zmianę  wyżej wymienionych robót z tłocznia na nawierzchnię  
asfaltową. Prośbę  naszą  motywujemy tym, iż  na przedmiotowym odcinku w latach ubiegłych 
została już  ułożona pewna warstwa tłucznia, którą  tylko w niektórych miejscach należy 
uzupełnić. Ponadto pragniemy przypomnieć, że na odcinku wsi od strony Stanisławowa do 
drogi na oczyszczalnię  nawierzchnia asfaltowa została wykonana. Co powoduje, że w chwili 
obecnej wieś  została podzielona. Pozostały odcinek drogi przez wieś  Retków, wykonany z 
tłucznia, przez znaczną  część  roku poddawany jest negatywnemu oddziaływaniu czynników 
atmosferycznych, to jest deszczu, śniegu i mrozu. W wyniku czego nawierzchnia z tłucznia 
ulega uszkodzeniu, a dowożenie tłucznia w miejsce ubytków praktycznie nic nie daje. 
Generuje jedynie dodatkowe koszty dla Gminy i zdenerwowanie mieszkańców zmuszonych 
do jazdy po dziurach". 

Pragniemy przypomnieć, że na spotkaniach wiejskich zarówno poprzedni, jak również  
obecny Wójt obiecywali, że po uruchomieniu oczyszczalni, a później po zakończeniu budowy 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Retków, jezdnia asfaltowa miała być  wykonana. Nie jest 
to nowy temat, gdyż  od wielu lat był  poruszany na posiedzeniach Rady Gminy oraz Komisji 
Budżetowej. Wielokrotnie składane były wnioski o ujęcie naszego odcinka drogi w budżecie 
Gminy, niestety zadnie zostało wykonane połowicznie, dosłownie do polowy wsi. Za 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi od granicy Stanisławowa do drogi na 
Oczyszczalnię  jesteśmy bardzo wdzięczni. Niestety brak nawierzchni asfaltowej i mierny 
komfort jazdy na tym odcinku wykonanym z tłocznia powodują  niepotrzebne zgrzyty i podział  
mieszkańców na lepszych i gorszych. Naszym zdaniem powoływanie się  na nieuregulowany 
stan prawny drogi na odcinku poza zwartą  zabudową  do końca wsi, jest jedynie pretekstem, 
żeby nie przystępować  do powyższej inwestycji. Należy zwrócić  uwagę, że na odcinku 
zwartej zabudowy pas drogowy ma szerokość  10m zatem dalsze poszerzanie drogi jest 
niepotrzebne. Natomiast na dalszym odcinku gminnego pasa drogowego, wykonany został  
wodociąg i sieć  kanalizacyjna, co świadczy o uregulowanym stanie prawnym tych działek. 

Propozycja Urzędu Gminy dotycząca pokrycia kosztów wykonania nawierzchni 
asfaltowej na przedmiotowym odcinku drogi z funduszu soleckiego, bez wsparcia z budżetu 
Gminy, jest dla nas bardzo krzywdząca. Szczególnie w odniesieniu do faktu, że mieszkańcy 
Retkowa za symboliczne stawki 50 groszy na m2  sprzedali działki pod budowę  Oczyszczalni, 
która służy mieszkańcom calej Gminy. Jeżeli to jedyne rozwiązanie, to zwracamy się  prośbą  
o wybudowanie drogi ze środków funduszu soleckiego sołectwa Retków z lat przyszłych. 
gdyż  jednoroczny fundusz solecki Retkowa wynosi zaledwie kilkanaście tysięcy złotych. 

W związku z powyższym mieszkańcy, Rada Wsi oraz Sołtys Wsi Retków po raz 
kolejny zwracają  się  do Wójta oraz Rady Gminy Stanisławów z prośbą  o pomoc w tej 
sprawie i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 
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