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Interpelacja radnego ws. realizacji zadania w ramach tzw. Zielonego Budżetu - instalacja 2 parkietów. 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Wychodząc naprzeciw pytaniom obywateli i mieszkańców, kierowany jednocześnie 

troską o budżet miasta zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji 

w sprawie realizacji zadania w ramach tzw. Zielonego Budżetu - instalacji 

2 parkletów. 

Stawiam o celowość, a jednocześnie racjonalność realizacji takiego zadania, gdyż z 

jednej strony poJawia w mediach wypowiedź Pani Olgi 

Mazurek-Podleśnej z biura prasowego Ratusza, w którym oświadcza ona, że: 

„ Z uwagi na liczne miejsca gdzie udział zieleni w przestrzeni ulicy w ścisłym centrum 

jest niewielki Eksperci uznali go [parkiet - przyp. MJ] za ważny i potrzebny", ale 

przecież niewielkie nasadzenia roślinności na betonową - co podkreślam - ławkę 

niewiele wspomnianej zieleni wniosą. 

Odrębną kwestią jest absurdalność stawiania wspomnianych parkietów w miejscach 

pozbawionych cienia, a więc nie będących atrakcyjnymi dla pożądanego odpoczynku 

w upalne dni. Ponadto są to instalacje betonowe, a zatem szybko i mocno się 

nagrzewające (pomimo pokrycia ich w części drewnem, w dodatku - i to kolejny mój 

zarzut - drogim ponad miarę, co może rodzić zarzut niegospodarności). Czy me 

lepszym oraz pożądanym rozwiązaniem byłoby zakupienie większej liczby ławek, 



połączone z nasadzeniem określonej ilości, tak bardzo potrzebnych w centrum miasta 

drzew (wedle powszechnej wiedzy koszt posadzenia takiego jednego drzewa oscyluje 

w granicach 3 tys. zł)? 

I wreszcie poważne wątpliwości budzi kwota, która została przeznaczona na dwa 

par kl ety - 101 tys. zł na każdy z nich oraz 16 tys. na dokumentację projektową. 

Oczywiście de gustibus non est disputandum, ale estetyka inwestycji i jej 

przystawalność do otaczającej architektury może wywoływać kontrowersje, zwłaszcza 

gdy weźmie się pod uwagę koszty inwestycji, przy jednoczesnej możliwości 

zaopatrzenia mieszkańców w większą liczbę miejsc wypoczynkowych (ławek), 

wykonanych z tańszego, mniej narażonego na nagrzewanie w upalne dni budulca 

(drewno), ustawionych w bardziej komfortowych (zacienionych) miejscach. 

Wydaje mi się, także biorąc pod uwagę częste deklaracje ze strony Radnych Klubu 

Pana Prezydenta, że miasta nie stać na tego typu inwestycje, które mogą rodzić zarzuty 

niegospodarności, uderzają w estetykę śródmieścia oraz budzą pytania odnośnie 

celowości realizacji takiego projektu. 

W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta o odniesienie się do postawionych 

zarzutów. 
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