
Łódź, dnia 10 luty 2015 r. 

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego
ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt

W dniu 27 stycznia 2015 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 jedenaste 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. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2014 roku.

4. Omówienie uzgodnionych zapisów Programu Zapobiegania Bezdomności na 2015 rok;

5. Propozycje zadań na rok 2015.

6. Wolne wnioski.

7. Dyskusja.

8. Zamknięcie Obrad.

2) W głosowaniu jawnym,  przy 8 głosach „za”,  przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

3)  Przewodnicząca  omówiła  projekt  sprawozdania,  z  którym  Członkowie  mogli  zapoznać  się  wcześniej.
W głosowaniu jawnym,  przy 8 głosach „za”,  przyjęto Sprawozdanie KDO za rok 2014 (uchwała 01/KDO/2015).

4) Przewodnicząca omówiła możliwość realizacji zaproponowanych przez Komisję, wnioskiem z dnia 24 listopada 
2014 roku, zapisów Programu Zapobiegania Bezdomności na rok 2015. W dyskusji uczestniczył Dyrektor WOŚiR 
Pan Dariusz Wrzos oraz Pan Michał Tomczyk.. Wniosek Komisji dotyczył:
- poszerzenia Programu Zapobiegania Bezdomności na rok 2015 oraz podwyższenie projektu budżetu na ten cel 
o następujące punkty:

• chipowanie kotów i psów właścicielskich (plus akcje informacyjne o potrzebie rejestracji) – tak

• odrobaczanie  kotów  wolno  żyjących  –  poszerzony  program  do  opieki  nad  kotami  wolnożyjącymi 

zakładający ich leczenie

• sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących przez cały rok – tak

• pomoc karmicielom w okresie zimowym w dokarmianiu kotów wolno żyjących – tak

• leczenie zwierząt po wypadkach komunikacyjnych – tak

• usypianie ślepych miotów psich i kocich - tak

Lp. Imię i nazwisko Organizacja
1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj”
2 Agnieszka Przewies Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”
3 Marta Karbowiak Fundacja Pomocy Zwierzętom „Kłębek”
4 Jerzy Dauksza Fundacja Nasze ZOO
5 Paweł Frańczuk Fundacja VIVA Łódź
6 Michał Tomczyk

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ
7 Dariusz Wrzos
8 Gabriela Jarzębowska Fundacja Bios Amigos
9 Amanda Chudek

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
10 Ada Binkowska
11 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt  w Łodzi
12 Anna Skrzycka 

Fundacja For Animals
13 Ewa Mielczarek
14 Dawid Kieszkowski Fundacja Horacy
15 Agnieszka Wojciechowska Fundacja Psie Serce



• akcje promocyjne i informacyjne na temat opieki nad zwierzętami – raz w miesiącu informacja/apel na 

temat ochrony zwierząt na stronach Urzędu Miasta (poza dotychczasowymi działaniami)

• edukacja pro-zwierzęca w placówkach oświatowych (szkołach, domach dziecka) – tak

• rejestracja  karmicieli  kotów  wolno  żyjących  (stworzenie  bazy),  wydawanie  legitymacji  (upoważnia  do 

przywilejów  tj.  karma  na  zimę,  odrobaczanie,  sterylizacja)  oraz  promocja  ich  zachowania  (honorowa 

nagroda dla karmiciela roku) – tak, promocja w formie konkursu na karmicieli roku, przygotowanego przez 

KDO pod patronatem Prezydenta i Wydziału

• wybór lecznic na podstawie zapisów jakościowych (opracowanie założeń do przetargu) – nie, brak zgody 

ze strony Wydziału Zamówień Publicznych

• chipowanie  kotów  wolno  żyjących  (kontrola  populacji,  oznakowanie  wysterylizowanych)  –  nie,  można 

ponownie nacinać ucho kotom w celu znakowania wysterylizowanych osobników

- wprowadzenie  zakazu występów cyrków z udziałem zwierząt  na terenie  należącym do miasta Łodzi  – nie, 

problem prawny

- stworzenie  komunalnego cmentarza dla zwierząt  domowych  dla mieszkańców Łodzi  – propozycja  Wydziału

o skorzystanie z budżetu obywatelskiego lub prywatnego inwestora.

W głosowaniu  jawnym,   przy 6 głosach „za”  i  2  „wstrzymał  się”,   Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  Program 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na rok 2015 (uchwała 02/KDO/2015).

5) W ramach zadań na 2015 rok członkowie Komisji przychylili się (liczbą głosów 7 „za” i 1 „wstrzymał się”) do 
propozycji  Przewodniczącej  dotyczącej  zaangażowania  Komisji  w  działalność  na  rzecz  poprawy  losu  kotów 
wolnobytujących oraz ich opiekunów na terenach działek PZD (uchwała 04/KDO/2015), wyrazili  zgodę (liczbą 
głosów 8 „za”) wprowadzenia promocji i regulacji działalności osób dokarmiających koty wolnożyjące tj. rejestracja 
karmicieli,  organizacja  spotkań  informacyjnych,  wydanie  legitymacji,  organizacja  konkursu  (uchwała 
05/KDO/2015) oraz przyjęli  (liczbą głosów 8 „za”) regulamin Konkursu „Łódzki Opiekun Kotów 2014” (uchwała 
03/KDO/2015). Kolejne propozycje działań Komisji na rok 2015 będą ustalane na kolejnych posiedzeniach.

6) W trakcie wolnych wniosków Przewodnicząca zgłosiła pomysł przygotowania wieloletniej strategii zapobiegania 
bezdomności  i  ochrony  zwierząt  dla  miasta  Łodzi,  który  zostanie  rozszerzony  podczas  kolejnych  posiedzeń. 
Członkowie Komisji zgłosili wniosek o umieszczenie na stronie internetowej schroniska miejskiego listy organizacji 
łódzkich  w których  można  szukać swoich  zagubionych  podopiecznych.  Pan  Dyrektor  Kaczmarek  przystał  na 
prośbę  Komisji  a  Przewodnicząca  zobowiązała  się  takową  listę  przygotować.  Ponad  to  Przewodnicząca,  na 
wniosek członków Komisji,  poddała pod głosowanie propozycję usunięcia Stowarzyszenia Patrol Interwencyjny 
„AS”.  W głosowaniu jawnym,  przy 7 głosach „za” i 1 „wstrzymał się”,  Komisja pozbawiła członkostwa w Komisji 
Patrol  Interwencyjny  „AS”  (uchwała  06/KDO/2015).  Główną  przyczyną  usunięcia  był  całkowity  brak 
zaangażowania i  uczestnictwa przedstawicieli Patrolu Interwencyjnego „AS” w posiedzeniach Komisji.

8) W ramach dyskusji Przewodnicząca oddała głos Pani Annie Skrzyckiej, która opowiedziała o swoim pomyśle na 
działania  ograniczające  bezdomność  zwierząt.  Pani  Anna  przekazała  członkom  Komisji  „Szkic  programu 
ograniczenia bezdomności zwierząt”. Członkowie Komisji zadeklarowali, że zapoznają się z pomysłem.

Na koniec ustalono najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego na 24 lutego 2015 roku.

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

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


