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W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie
przyznania nagród i wygospodarowania pomieszczenia dla wolontariuszy opiekujących się
psami z przytuliska.
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INTERPELACJA -WNIOSEK

1. Imię i nazwisko Radnego: Małgorzata Kaptur

2. Wnoszę o przyznanie nagród i wygospodarowanie pomieszczenia dla

wolontariuszy opiekujących się psami z przytuliska.

20 lutego 2012 r. zwróciłam się z wnioskiem o wprowadzenie kilku zmian poprawiających
funkcjonowanie przytuliska, część z nich niestety nie została wprowadzona w życie.

Zmienił się opiekun. Jego pracę i zaangażowanie doceniają wszyscy, którzy mają kontakt z
przytuliskiem.
Doskonale funkcjonuje wolontariat.

Dzięki wysiłkom opiekuna i młodzieży liczba psów w przytulisku utrzymuje się na stałym
poziomie (około 20 ). W ostatnim roku Straż odlowiła 80 psów. Aż 70 psów trafiło do adopcji.
Przełdada się to na wymierne oszczędności dla budżetu gminy. W związku z prowadzonymi
przez młodzież akcjami — pozyskano znaczne ilości karmy, co spowodowało zmniejszenie
wydatków z budżetu gminy na ten cel.

Psy są przyzwyczajone do stałego kontaktu z wolontariuszami, dzięki temu są spokojniejsze.
Mimo że przytulisko jest w centrum miasta nie generuje hałasu, na który uskarżaliby się
mieszkańcy.

Z uwagi na powyższe wnoszę o docenienie zaangażowania opiekuna i wolontariuszy poprzez
przyznanie im nagród.
Ponawiam wniosek o przeznaczenie dla nich pomieszczenia, w którym mogliby się przebrać i
umyć. W tym pomieszczeniu mogłyby być również przeprowadzane czynności związane z
adopcją.
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie twierdzi, że takie pomieszczenie w budynku obok
przytuliska się znajduje — jest to szatnia połączona z łaźnią — wykorzystywana dawniej przez
pracowników ZUK.
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