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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Radnego Pana Łukasza Kasprowicza znak BR.0003.707.2013,
z dnia 19.11.2013 r. w sprawie porządku i czystości w gminie, przekazuję stosowne informacje.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013., poz. 856)
odłów zwierząt bezdomnych jest zadaniem własnym gminy. Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.
zm.) podmiot zajmujący się odłowem zwierząt z terenu Gminy winien spełnić określone warunku oraz
uzyskać stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Gminy.

W roku 2012 r. gmina Mosina na odłów i odstrzał zwierząt wydatkowała kwotę 8.984,35
(przesiedlenie dzików, usunięcie gniazda szerszeni, przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików).
W miejscu tym wskazać należy, iż odłowem zwierząt zajmowała się Straż Miejska. Ponadto dopiero
w roku 2013 r. Gmina Mosina uzyskała dwie pozytywne decyzje Starosty na odstrzał redukcyjny
odpowiednio 10 i 35 szt. dzika z terenu miasta Mosina.

Ponadto wprowadzona w roku 2012 r. zmiana ustawy o ochronie zwierząt, spowodowała
konieczność zapewnienia przez Gminę m. in. całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz obowiązek odłowu zwierząt bezdomnych. Przedmiotowe
reguluje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
podejmowany corocznie w drodze uchwały przez Rady Gmin. W myśl powyższego Pan Bogusław
Baraniak, ówczesny Kierownik Referam Ocbrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa rozpoczął
przygotowywanie stosownej procedury.

W związku z powyższym, celem realizacji ustawowego obowiązku w zakresie ochrony przed
zwierzętami bezdomnymi oraz konieczności zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zaszla potrzeba podpisania stosownej umowy
z uprawnionym podmiotem zewnętrznym.

Wyłonienie wykonawcy przeprowadzone zostało na podstawie Zarządzenia Nr 148/l 007 r.
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami
publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro. Zgodnie z treścią
przedmiotowego zarządzenia przeprowadzone zostało pisemne rozeznanie cenowe wśród trzech
podmiotów. Na podstawie złożonych ofert, kierując się kryterium ceny, wyłoniony został wykonawca,
Pan Marcin Szymczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Szymczak
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„PTASIOR”. Z wykonawcą w dniu 31 maja 2013 r. zawarta została umowa na usługę polegającą

na pełnieniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych. Koszty

ponoszone przez Gminę w ramach zawartej umowy przedstawia formularz cenowy, stanowiący

załącznik do przedmiotowej umowy (kopia umowy w załączeniu).

Jednocześnie informuję, iż w dniu 15 stycznia 2013 r. zawarta została umowa pomiędzy

Gminą Mosina, a firmą SARIA Polska Sp. z o. o w Czempiniu, w zakresie odbioru i utylizacji padłej

zwierzyny z terenu Gminy Mosina. Każde telefoniczne zgłoszenie firmie konieczności odbioru padłej

zwierzyny rejestrowane jest w prowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Leśnictwa elektronicznej ewidencji. Podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę prawidłowości

utylizacji jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie informuję, iż brak jest podstawy prawnej w postaci stosownej uchwały

pozwalającej na obciążenie kosztami właściciela zwierzęcia uprzednio odłowionego z terenu Gminy

Mosina. Dodatkowo informuję, iż analizowano zasadność podjęcia uchwały, skutkującej obciążeniem

właściciela kosztami utrzymania zwierzęcia, niemniej jednak w opinii Burmistrza Gminy Mosina

podjęcie uchwały prawdopodobnie wpłynęłoby na spadek liczby odbieranych z przytuliska zwierząt.

Załącznik: Kopia umowy z dnia 31 maja 2013 r.

Otrzymujp:

1. Adresat,

2. Pan Lukasz Kasprowicz, Radny Rady Miejskiej w Mosinie, w miejscu,

3. Sekretarz Gminy,

4. ala.

Sprawę prowadzi:

Dominika Grząślewicz-Gabler
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 61-8109-545.
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