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Do wiadomości:

Pani
Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej
w Mosinie

2

Pani

Zofia Springer

„)!31ri1istrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie

całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych.



NADA MEJSKA
W MOSINE

Rada Miejska w Mosinje

ZAPYTANIE RADNEGO Wpł. dnia ZQ r
Nrsprawy.c21.. 19.2

1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Proszę o udzielenie informacji na temat funkcjonowania całodobowego pogotowia

interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych

Na stronie internetowej gminy oraz w ‚„Merkuriuszu Mosińskim” jest informacja:
Pogotowie ds. dzikich i domowych zwierząt
Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż Gmina Mosina w roku 24 zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym na usługę polegającą
napełnieniu całodobowego pogotowia intenyencyjnego ds. zwierząt diikich i domowych, w tym:

1. odiów zwierząt bezdomnych i transport do schroniska,

2. skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie,

3. odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny stanowiącej zagrożenie dia mieszkańców miasta Mosina (na podstawie decyzji
Starosty Poznańskiego, zezwalającej na przeprowadzenie odstrzału).

W sytuacji zauważenia zwierzęcia bezdomnego lub zwierzęcia dzikiego prosimy o zgłoszenie na wskazane nr
telefonów.

- Krzysztof Kaczmarek — Kierownik Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych, tel. 722-323-

208, 608-406-013

- Andrzej Woźniak — Komendant Straży Miejskiej, tel. 510-143-150

- pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rohiictwa i Leśnictwa, tel. 6t8 109-545, 618 109-546, 6i8 109-547

W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca — firma FALCO. Podjęcie działań przez uprawniony podmiot ma
miejsce na zlecenie Gminnego cenum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej Gminy Mosina lub pracownika Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.

1. Zawiadamianie urzędników wydłuża czas oczekiwania na pomoc, a w godzinach nocnych

uzyskanie pomocy może wręcz uniemożliwić. Dlaczego mimo zawarcia umowy na

prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego nie podaje się w Merkuriuszu i

na stronie gminy bezpośredniego telefonu do firmy FALCO?

2. Proszę o podanie zasad regulowania należności za świadczone usługi przez firmę FALCO.

Czego dotyczy kwota 83 600 zł. zgłoszona w przetargu?

3. Proszę o podanie wszystkich wydatków poniesionych przez Gminę na funkcjonowanie

całodobowego pogotowia interwencyjnego w okresie obowiązywania umowy nr 6140.2.20 13 z

firmą PTASIOR (31.05 —31. 12.20 13 r.)

4. Proszę o wykaz dotyczący funkcjonowania całodobowego pogotowia interwencyjnego w

2013 r. zawierający następujące informacje:

1) ilość schwytanych i przesiedlonych zwierząt dzikich (w podziale na gatunki),
2) ilość wyłapanych zwierząt bezdomnych (w podziale na psy i koty),
3) ilość interwencji mających na celu skrócenie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków
komunikacyjnych i jej transportu do utylizacji,
4) ilość schwytanych oraz usuniętych rojów pszczół, szerszeni lub os,
5) ilość przeprowadzonych odstrzałów redukcyjnych dzikiej zwierzyny.
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