MOSINA

Burmistrz Gminy
M psina
Mosina, 26 stycznia 2017

OS.1431.1.2018.DG
Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazany droga elektroniczną
w dniu 15 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r., póz. 1764 z późn. zm.), przekazuję stosowne informacje.
Odłowem zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Mosina w roku 2017 zajmowała się Straż Miejska
w Mosinie.
Gmina Mosina jest członkiem Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie. W związku z powyższym, docelowo odłowione z terenu Gminy
Mosina zwierzęta bezdomne przewożone są do ww. schroniska. Do chwili przekazania odłowionych
zwierząt do schroniska w Skałowie miejscem, do którego trafiają zwierzęta bezdomne jest miejsce
czasowego pobytu zwierząt, zlokalizowane przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina, w którym odłowione
zwierzęta bezdomne przebywają maksymalnie do pięciu dni od dnia ich odłowu. Na podstawie
porozumienia obsługę przedmiotowego miejsca pobytu zierząt Burmistrz Gminy Mosina powierzył
Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie.
roku 2017 r. Gmina Mosina zapewniła opiekę 128 zwierzętom bezdomnym w tym: 105 psom
i 23 kotoi
C Okowita kwota wydatków poniesionych przez Gminę Mosina w roku 2017 na wykonanie
zadania, creślonego w art. 3 ust. 2, pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
/ porządk w gminach (Dz. U. z 2017 r., póz. 1289 z późn. zm.) to 53 325,08 zł

J nocześnie przekazuję w załączeniu treść porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mosina,
a Zakłade Usług Komunalnych Sp. z o. o. dotyczącego punktu czasowego pobytu zwierząt bezdomnych
na terenie ziałki gminnej przy ul. Krotowskiego 16, w Mosinie wraz z aneksem z dnia 8 grudnia 2016 r.
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ozumienie dotyczące punktu czasowego pobytu zwierząt bezdomnych na terenie działki gminnej przy ul. Krotowskiego
w Mosinie,
ks z dnia 8 grudnia 2016 r.
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