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Zapytania radnego 

W związku z odpowiedzią z dnia 21.01.2019 r. (znak: ZGK-D.7033.01.19) na moje pytania 

dotyczące kosztów utrzymania zieleni miejskiej w Nowym Warpnie w 2018 r. składam dalsze 

zapytania i wnioski o przekazanie materiałów w sprawie wyszczególnione poniżej: 

1. Proszę o przekazanie map i szkiców utrzymywanych terenów zielonych ze wskazaniem ilości 

w m 2 w obszarze Nowe Warpno, Brzózki i Warnołęka oraz wskazaniem, gdzie i na jakich 

odcinkach dokładnie pielęgnowane i koszone było pobocze. Proszę również o podanie ilości 

koszeń poboczy w roku 2018 r. 

2. Proszę o wskazanie na szkicu sytuacyjnym, gdzie są drzewa i krzewy na których pielęgnacje 

wydano 16 901,09 zł i kto wykonywał prace na wysokości. Jak często w ciągu roku przycinano 

i formatowano korony drzew? 

3. Proszę o wskazanie na szkicu sytuacyjnym, gdzie wysadzono kwiaty zakupione na łączną 

kwotę 9.118,80 zł. 

4. Jak została wyceniona roboczogodzina i ile tych roboczogodzin wykonano przy wyżej 

wymienionym zadaniu (nasadzenie kwiatów i ich pielęgnacja)? 

5. Ile i na jaką kwotę zakupione zostały materiały do pielęgnacji i utrzymania rabat kwiatowych 

(np. zrębek i innych materiałów) ? 

6. W jaki sposób wyceniono i ile wynosiła roboczogodzina zleceniobiorców zatrudnionych na 

podstawie umowy zlecenia, ile tych roboczogodzin wykonano i przy jakich pracach 

dokładnie? 

7. Ile roboczogodzin pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonano przy 

poszczególnych pracach w rozbiciu na: pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie drzew i 

krzewów i pielęgnacji kwiatów? 

8. Ile razy koszono i robiono nasadzenia na poszczególnych placach zabaw i w jakich terminach 

w roku 2018? 

9. Proszę o wskazanie jakie dokładnie prace w zakresie konserwacji i/lub wymiany urządzeń na 

6 placach zabaw zostały wykonane z podziałem na Nowe Warpno (w tym Podgrodzie), 

Brzózki, Warnołękę. 

10. Ile kosztowała godzina pracy wysięgnika (lub innego sprzętu) do przycinania koron i gałęzi 

drzew i ile wynosiła roboczogodzina pracowników, zleceniobiorców zatrudnionych do tych 

prac. 


