
Łódź, dnia 05 maja 2014 r. 
Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego

ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt
W dniu 29 kwietnia 2014 r. (wtorek), w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi przy
al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74, w godzinach 17:00 - 19:00 odbyło się trzecie 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 sytuacji Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.
4. Wstępne założenia Programu Zapobiegania Bezdomności na rok 2015
5. Wolne wnioski.
6. Dyskusja.
7. Zamknięcie Obrad.

2) W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 6 głosach za przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.
3) W trakcie omawiania sytuacji  Schroniska dla Zwierząt w Łodzi,  Pan Dyrektor Grzegorz Kaczmarek odpowiedział na 
szereg pytań. Członkowie KDO uzyskali informację, że:

 Schronisko  nie  wydaje  psów  przebywających  na  kwarantannie  do  domów  tymczasowych  czy  też  nowym 
właścicielom, bez względu na stan zdrowia czy psychiczny.

 Pracownicy Schroniska nie mogą wychodzić poza teren schroniska bez względu na sytuację.
 Nie jest możliwe oddawanie psów czy kotów do płatnych domów tymczasowych (w tym zwierząt w podeszłym 

wieku czy chorych) w ramach obowiązków Gminy, zamiast do schroniska, jest to niezgodnie z zapisami Ustawy o  
Ochronie Zwierząt. Zgodnie z pomysłem Pana Jerzego, zwierzęta takie przebywałyby pod kontrolą organizacji pro-
zwierzęcych a jednorazową opłatę za dom tymczasowy i adopcję pokrywałby Urząd Miasta.

 Inwestycje pochodzące z budżetu obywatelskiego są w fazie przygotowań.
 Pan  Dyrektor  poinformował,  iż  Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  nosi  się  z  zamiarem  wprowadzenia  

obowiązkowego czipowania psów.
4) W związku z planowanym opracowaniem założeń do Programu Zapobiegania Bezdomności  na rok 2015,  członkowie  

KDO zostali poproszeni przez Przewodniczącą o przygotowanie listy potrzeb i propozycji do przyszłorocznego Programu 
na kolejne spotkanie.  W trakcie rozmowy pojawiły się pierwsze pomysły tj. obwoźny punkt sterylizacji zwierząt czy  
antykoncepcja dla ptaków agresywnych, które eliminują inne gatunki.

5)  Podczas wolnych wniosków zostały poruszone cztery sprawy:
- sytuacja owczarka środkowoazjatyckiego po wypadku, znalezionego przez przedstawicieli Fundacji SOS Amstaff, w tym  

karygodne zachowanie Kliniki Lancet, która wykonuje na zlecenie Urzędu Miasta weterynaryjną pomoc nocną.
-  kolejne  skargi  na  Przychodnię  Weterynaryjną  Rosomak,  wykonującą  w ramach  umowy  z  Urzędem Miasta  darmowe 

sterylizacje kotów wolno żyjących.
- zaproszenie na KDO przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi ws. jeży
- opracowanie w Programie Zapobiegania Bezdomności na rok 2015 systemu edukacji pro-zwierzęcej
6) Podczas  dyskusji  przedstawiały się  organizacje  zainteresowane dołączeniem do KDO.  Ponad to najbliższe spotkanie  

Komisji Dialogu Obywatelskiego ustalono na 27 maja 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.
;plo

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 Łodzi
3 Marta Karbowiak Fundacja Pomocy Zwierzętom „Kłębek”
4 Jerzy Dauksza Fundacja „Nasze ZOO”
5 Paweł Frańczuk Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!”

 – Oddział w Łodzi
6 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt w Łodzi 
7 Michał Tomczyk Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ
8 Gabriela Jarzębowska Fundacja Bios Amigos
9 Karolina Chyll-Gałecka Fundacja Edukacyjna Siłaczka

 


