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INTERPELACJA NR 145
W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatów: radnego miasta i dzielnicy
oraz na prośbę grupy mieszkańców, przedkładamy interpelację dotyczącą projektu
realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego - Zielone igloo w Parku Wiecha.
Ekologiczne projekty tzw. żywej architektury są skutecznie realizowane w Warszawie i w
całym kraju. Tymczasem nasadzenia w Parku Wiecha wykonane z witek wierzbowych nie
zakorzeniły się i uschły. W związku z faktem, że realizatorem projektu był Wydział
Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek, a projektodawca nie wydatkuje środków, nie ma
wpływu na sposób wyboru wykonawcy ani zapisy zawierane z wykonawcami umów, a
projekt ten został sfinansowany ze środków publicznych, pochodził z pomysłu otrzymanego
od mieszkańców, a jego realizacja odbyła się dzięki wielu oddanym na niego głosom
wnosimy o udzielenie informacji jak poniżej.
C zy podmiot realizujący zadanie dołożył wszelkiej staranności przy jej wykonaniu? C zy
posiadał odpowiednie doświadczenie w tym zakresie? C zy zabezpieczono w umowie okres
gwarancyjny i czy umowa została tak skonstruowana, że w zaistniałej sytuacji wykonawca
jest zobowiązany odnowić konstrukcję? C zy zielone igloo, jako element Parku, było objęte
stałą pielęgnacją zwłaszcza w okresie suszy i jaki podmiot ją realizował? C zy umowa była
zawarta tylko na ten projekt, czy także na inne projekty?
Prosimy również o podanie szczegółowego kosztorysu ww. projektu wraz z terminami jego
realizacji z uwzględnieniem także terminów, w jakich zostały zrealizowane ekologiczne
warsztaty będące elementem projektu.
Jednocześnie wnosimy o sprawdzenie, czy witki wierzbowe zostały prawidłowo zasadzone,
ponieważ projekt na etapie weryfikacji został pozy tywnie oceniony przez merytoryczną

komórkę urzędu. Nie wskazywała ona na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków
na utrzymanie projektu w kolejnych latach, a elementy żywej architektury stanowią część
parku i podlegają stałej pielęgnacji Gak inna roślinność: trawy, krzewy, drzewa).
Oczekujemy przywrócenia zielonego igloo, które zostało wybrane głosami mieszkańców lub
zaproponowania innych działań w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni. Ponad to w
związku z licznymi sygnałami od mieszkańców odnośnie usychania nasadzeń zwracamy się z
prośbą o przeanalizowanie działań w tym zakresie.
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