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W załączeniu przekazuję kserokopię zapytań radnego Łukasza Kasprowicza

w sprawie porządku i czystości w gminie.
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WNIOSKI! INTERPELACJEIPYTANIA RADNEGO

Imię i Nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz
W sprawie: Porządku i czystości w gminie

lIJaka firma na terenie gminy Mosina zajmuje się:
- odławianiem wałęsających się psów,
- zbieraniem padłych, potrąconych zwierząt z dróg, ulic i terenów gminnych
-odławianiem, odstrzałem i przenoszeniem dzików lub innych dziko żyjących zwierząt
2!Od kiedy i na jakiej podstawie wykonywane są tego wyżej wymienione zadania
- czy na podstawie jakiejś umowy. Jeśli tak, to proszę o jej kserokopię
-czy było w tej sprawie ogłoszone zamówienie publiczne? Jeśli tak to w jakim trybie i kiedy
zostało podane do publicznej wiadomości? Proszę o wydruk ogłoszenia o zamówieniu
3! Ile gmina płaci firmie za:
-odłowienie bezpańskiego psa
- zabranie z drogi lub ulicy padłego potrąconego zwierzęcia
-odstrzał kontrolowany dzikiej zwierzyny
- przepłoszenie bądź przeniesienie dzikiego zwierzęcia
- transport padłych psów z mosińskiego przytuliska do utylizacji
- z czego wynikają te stawki

- ile w roku ubiegłym gmina wydała łącznie na tego typu usługi
4! Co się dzieje z zebranymi z dróg, ulic i terenów gminnych padłymi zwierzętami?
- czy jest prowadzona jakaś ewidencja?
- kto i w jaki sposób oraz na podstawie czego kontroluje prawidłowość utylizacji padłych
zwierząt
5! Kto i gdzie zajmuje się utylizacją padłych zwierząt z terenu gminy Mosina?
6! Czy jeśli firma odłowi wałęsającego się psa i przewiezie go do mosińskiego
przytuliska, to jeśli po psa w ciągu kilku dni zgłosi się jego właściciel, to czy ten
właściciel jest obciążany kosztami odłowu tego psa?
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