
Łódź, dnia 26 marca 2014 r. 
Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego

ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt
W dniu 25 marca  2014 r.  (wtorek),  w siedzibie  Wydziału  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi  przy
al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74, w godzinach 16:30 - 19:00 odbyło się drugie posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego  
ds.  ochrony  zwierząt  i  przeciwdziałania  bezdomności  zwierząt  powołanej  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Łodzi  Nr  
5673/VI/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.  W spotkaniu uczestniczyli:

1)  Przewodnicząca  Komisji  poddała  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku  obrad  Komisji,  w  którym  zaproponowała 
następujący porządek:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
3. Omówienie budżetu na 2014 rok Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.
4. Omówienie sytuacji zwierząt egzotycznych z terenu miasta Łodzi. 
5. Omówienie propozycji znakowania za pomocą chipa sterylizowanych kotek wolno żyjących.
6. Omówienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców usług weterynaryjnych, których wykonywanie jest  

refundowane przez Miasto.
7. Wolne wnioski.
8. Dyskusja.
9. Zamknięcie Obrad.

2) W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 6 głosach za przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia ze zmianą 3 punktu  
Porządku Obrad. Punkt 3 uzyskał treść „Omówienie budżetu na 2014 rok i sytuacji Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.”
3)  W  trakcie  omawiania  budżetu  i  sytuacji  Schroniska  dla  Zwierząt  w  Łodzi,  Pan  Dyrektor  Grzegorz  Kaczmarek  
odpowiedział na szereg pytań. Członkowie KDO uzyskali informację, że:

 Wysokie  koszty  telefonów  wynikają  z  opłat  abonenckich,  które  są  kontynuacją  wcześniej  zawartych  umów. 
Redukcja kosztów telefonów komórkowych nastąpi po zakończeniu okresu na jaki umowy zostały podpisane. 

 W Schronisku pomagają w ramach prac społecznych więźniowie skazani za wykroczenia
 Liczba  etatów została  obniżona  i  w chwili  obecnej  wynosi  33 osoby,  w tym 24 zatrudnione  są  na minimalne  

wynagrodzenie.
 W  Schronisku  działa  średnio  40-50  wolontariuszy,  głównie  w  postaci  domów  tymczasowych  i  osób  do 

wyprowadzania psów na spacery.
 Schronisko nie ma wystarczającej liczby pracowników aby prowadzić kontrole poadopcyjne.
 Wszeli zakup materiałów odbywa się w formie ofert. 
 Dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego będzie przeznaczone głównie na cele inwestycyjne (m.in. zakup sprzętu 

do gabinetu weterynaryjnego, zakup nowych bud i kojców) oraz m.in. na szkolenia personelu.
4) W przypadku zwierząt egzotycznych znalezionych na terenie Miasta Łodzi obowiązuje porozumienie z Snake Zoo, które  

zapewnia opiekę i miejsce dla tych zwierząt.
5)  Propozycja  znakowania  sterylizowanych,  wolnobytujących  kotek  zostaje  przełożona  na  przyszłoroczny  Program 

Zapobiegania  Bezdomności.  Zgodnie  zostało  ustalone,  że  zostanie  przeprowadzona  ocena  skali  zjawiska  powtórnie 
przeprowadzonych sterylizacji oraz niewłaściwie przeprowadzonych.

6) Przedstawienie  aktualnego  stanu  zaawansowania  procedury  przetargowej  na  wyłonienie  wykonawców  usług 
weterynaryjnych,  których  wykonywanie  jest  refundowane  przez  Miasto.  Wyłoniono  trzy  lecznice,  które  będą  
przeprowadzały  sterylizację  wolnobytujących  kotów  do  końca  roku.  Przyjęto  propozycję  wprowadzenia  kryteriów 
jakościowych do oferty przetargowej.

7) Nie było wolnych wniosków
8) Podczas dyskusji poruszono kwestię sytuacji schroniska w Tomaszowie Mazowieckim oraz temat tragicznego wypadku  

psa  przejechanego  przez  tramwaj   w Łodzi.  Najbliższe  spotkanie  Komisji  Dialogu  Obywatelskiego  ustalono  na  29  
kwietnia 2014 r. od godziny 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74.

Na  tym  przewodnicząca  zamknęła  drugie  posiedzenie  Komisji  Dialogu  Obywatelskiego  ds.  ochrony  zwierząt
i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Do protokołu dołączono listę obecności. 
Protokół sporządzia Wioleta Pawlik-Nowacka

Lp. Imię i nazwisko Organizacja
1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj”
2 Agnieszka Przewies Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 

OTOZ „Animals” – Inspektorat w Łodzi3 Paulina Kłos
4 Katarzyna Goławska
5 Marta Karbowiak Fundacja Pomocy Zwierzętom „Kłębek”
6 Jerzy Dauksza Fundacja „Nasze ZOO”
7 Agata Wawrzyniak Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!”

 – Oddział w Łodzi8 Paweł Frańczuk
8 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt w Łodzi 
10 Michał Tomczyk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ


