MOSINA

Burmistrz Gminy
Mosina
Mosina, 15 stycznia 2016

OS.1431.2.2016
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazany droga elektroniczną
w dniu 13 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2015 r., póz. 2058), przekazuję stosowne informacje.
Odłowem zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Mosina w roku 2015 zajmował się podmiot
zewnętrzny, posiadający zezwolenie wydane przez Burmistrza Gminy Mosina na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., póz. 1399
zpóźn. zm.). Na podstawie zawartej umowy, w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2015 r. odłowem
zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Mosina zajmowała się Pani Joanna Szymczak, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Joanna Szymczak „FALCO", ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej 22A,
62-050 Mosina.
Gmina Mosina jest członkiem Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt
SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie. Budowa schroniska w Skałowie, na terenie Gminy Kostrzyn
zakończyła się w czerwcu 2015 r., natomiast oficjalne otwarcie schroniska odbyło się w dniu
4 października 2015 r. W związku z powyższym, docelowo odłowione z terenu Gminy Mosina zwierzęta
bezdomne przewożone są do przedmiotowego schroniska. Do chwili przekazania odłowionych zwierząt
do schroniska w Skałowie miejscem, do którego trafiają zwierzęta bezdomne jest przytulisko dla zwierząt,
zlokalizowane przy ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosina, w którym odłowione zwierzęta bezdomne
przebywają maksymalnie do pięciu dni od dnia ich odłowu. Na podstawie porozumienia obsługę
przedmiotowego przytuliska Burmistrz Gminy Mosina powierzył Zakładowi Usług Komunalnych
Sp. z o. o. w Mosinie.
W roku 2015 r. Gmina Mosina zapewniła opiekę 95 zwierzętom bezdomnym (koty i psy) - stan
na dzień 31.12.2015 r.
Całkowita kwota wydatków poniesionych przez Gminę Mosina w roku 2015 na wykonanie
zadania, określonego w art. 3 ust. 2, pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach to 104.145,60 zł
Jednocześnie przekazuję w załączeniu treść porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mosina,
a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. na obsługę przytuliska dla zwierząt, zlokalizowanego przy
ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosina.
Dodatkowo, uprzejmie informuję, iż uchwały dotyczące podstaw oraz zasad funkcjonowania
Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt" znajdują się na stronie internetowej Związku
Międzygminnego w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Adresat
a/a.
Sprawę prowadzi: Dominika Grząślewicz-Gabler, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 61-8109-545
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558
ekologia@mosina.wokiss.pl
www.mosina.pl

MOSINA

Burmistrz Gminy
Mosina
Mosina, 11 lutego 2016

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając na wniosek z dnia 8 lutego 2016 r., w przedmiocie doprecyzowania informacji
publicznej przekazanej pismem z dnia 15 stycznia 2016 r., znak: OŚ. 1431.2.2016, uprzejmie informuję,
iż w roku 2015 r. Gmina Mosina zapewniła opiekę 95 zwierzętom bezdomnym, w tym 93 psom i 2 kotom.
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Otrzymują:
l.
Adresat
2. a/a.
Sprawę prowadzi: Dominika Grząślewicz-Gabler, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 61-8109-545
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558
ekologiaigmosina.wokiss.pi
www.mosina.pl

