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Rada Miejska w Mosiniu
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Nrsprawy YOOC36f”1243

Pan
Waldemar Waligórski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie
w miejscu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Pani Radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 14 maja 2013 r., znak:
BR.0003.601.2013, dotyczący przyznania nagród i wygospodarowania pomieszczeń dla wolontariuszy
opiekujących się psami z przytuliska, przekazuję stosowne informacje.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziakilności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) wolontariusz to osoba fizyczna,
która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

W myśl powyższego brak jest podstaw prawnych do finansowego wynagradzania osób
wykonujących świadczenia wolontariatu na rzecz przytuliska. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż
wielokrotnie w przeszłości docenialiśmy prace wolontariuszy, dziękując im za zaangażowanie i serce
jakim ci ludzie obdarowywali podopiecznych przytuliska.

Jednocześnie informuję Panią Radną, iż wskazane przez Panią we wniosku pomieszczenia
zostały przeznaczone na inny cel, niezwiązany z prowadzeniem przytuliska dla zwierząt. Ponadto
uprzejmie informuję, iż Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie w imieniu Gminy Mosina
prowadzi kontrole i nadzór nad przytuliskiem i to ta jednostka, zgodnie z przekazanymi
kompetencjami podejmuje decyzję w tej sprawie. W związku z powyższym w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby występuje o stosowne zabezpieczenie warunków pracy, również wolontariuszom.

Dodatkowo informuje, iż do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. zostało wystosowane
pismo z prośba o zajęcie stanowiska w kwestii zapotrzebowania na pomieszczenia dla wolontariuszy.
W sytuacji wykazania potrzeby wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń, podjęta zostanie
stosowana decyzja w kwestii zagospodarowania pomieszczeń w ramach dostępnych zasobów
gminnych.

ala.

Otrzymujp:

I. Adresat,

2. Pani Małgorzata Kaptur, Radna Rady Miejskiej w Mosinie,
w miejscu,

3. Sekretarz Gminy, w/m,
4.

Sprawe prowadzi: Dominika Grząślewicz-Gabler, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
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