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Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mosinie

w miejscu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Pani Radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 21 marca 2014 r., znak:
BR.0003.769.2014, dotyczący całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich
i domowych, przekazuję stosowne informacje.

Zgodnie z 2 ust 3 umowy w zakresie pełnienia calodobowego pogotowia interwencyjnego

ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie Gminy Mosina, zawartej w dniu 28 stycznia 2014 r.
pomiędzy Gminą Mosina, a Panią Joanną Szymczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
FALCO, podjęcie działań określonych w 1 ust. 2 niniejszej umowy ma miejsce na zlecenie
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej Gminy Mosina lub Pracownika
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie. Jednocześnie,
w myśl 2 ust 4 strony zgodnie ustaliły, że przedstawicielem ze strony Zamawiającego będą Pan
Krzysztof Kaczmarek — Kierownik Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych,
Pan Andrzej Woźniak — Komendant Straży Miejskiej, oraz Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Ponadto, w myśl 4 ust. 6 przedmiotowej umowy do każdej faktury należy dołączyć
szczegółowe rozliczenie kosztów z wyszczególnieniem rodzaju podjętych czynności potwierdzone

przez osoby zlecające wykonanie czynności. W kontekście powyższego informuję,
iż nieudostępnienie w Merkuriuszu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie
bezpośredniego numeru telefonu do przedsiębiorcy jest zgodnym zamiarem stron i ma na celu
sprawowanie kontroli w zakresie realizacji przedmiotowej umowy.

Kwota 83.600,00 zł dotyczy wynagrodzenia dla Wykonawcy, w okresie realizacji umowy,
zgodnie z przedłożoną ofertą w ramach postępowania, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

Wykonawca za pełnienie przez 7 dni w tygodniu całodobowego pogotowia interwencyjnego
ds. zwierząt dzikich i domowych, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie ceny
jednostkowej, określonej w załączniku Nr 1 do umowy (formularz cenowy usług, będących
przedmiotem przetargu). Przedmiotowe wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje koszt pełnienia
całodobowego pogotowia oraz pierwszej wykonanej na rzecz Zamawiającego usługi do wysokości
kwoty ryczałtu (ryczałt płatny akonto pierwszej wykonanej usługi). W sytuacji przekroczenia wartości
pierwszej wykonanej usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy różnicę za usługi wg wartości i cen
jednostkowych zawartych w załączniku Nr 1 do umowy. Za wszystkie usługi z wyjątkiem usługi
całodobowego pogotowia Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wg wartości i cen jednostkowych
zawartych w załączniku, Nr 1 do umowy. Jak już wcześniej wskazano podstawą do zapłaty
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za wykonane w ramach umowy usługi jest poprawnie wystawiona faktura oraz szczegółowe

rozliczenie kosztów z wyszczególnieniem rodzaju podjętych czynności potwierdzone przez osoby

zlecające wykonanie czynności.

W roku 2013 Gmina Mosina miała zawartą umowę z Panem Marcinem Szymczakiem,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin Szymczak PTASIOR. Wartość zawartej

na okres od 31 maja do 31 grudnia 2013 r. urnowy opiewała na kwotę 47.640,00 zł brutto.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie przedmiotowej umowy Gmina Mosina w roku 2013

na zadanie w zakresie pełnienia całodobowego pogotowia ds. zwierząt dzikich i domowych

wydatkowała kwotę 41 8 80,00 zł brutto.

Zgodnie ze szczegółowym rozliczeniem usług oraz sprawozdaniami przekazanymi przez

przedsiębiorcę w ramach przedmiotowej umowy wykonano usługi, które przedstawia poniższa tabela.

Lp. Przedmiot umowy Ilość podjętych interwencji

1. Ilość schwytanych i przesiedlonych zwierząt dzikich, w tym: 17

— Kuny 4

— Samy 1

— Lisy 4

— Ptaki 1

— jeże

2. Ilość wyłapanych zwierząt bezdomnych, w tym: 36

— Psy 30

— Koty 6

3. Skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków 31

komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie, lub

zwierząt stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi (ocena

stanu zwierzęcia, skrócenie cierpień) i transport do utylizacji

4. Schwytanie oraz usunięcie roku pszczół, szerszeni lub os 1

5. Odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny, w tym: 22

— Dziki 8

— Lisy 14
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Otrzymuj: mgr Zof/”
I. Adresat,

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

3. Sekitarz Gminy, w/m,

4. a!a.

Sprawe prowadzi: Dominika Grząślewicz-Gabler, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 61 810 5.
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