
 
Łódź, dnia 20 lipca 2015 r.  

 
Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego 

ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt 
 

W dniu 29 czerwca 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 piętnaste 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 przebiegu Konkursu „Łódzki Opiekun Kotów 2014” 

4. Propozycje zadań do gminnego programu zapobiegania bezdomności na rok 2016 

5. Przygotowanie procedury wydawania legitymacji dla opiekunów kotów wolnożyjących. 

6. Wolne wnioski. 

7. Bieżące sprawy i dyskusja. 

8. Zamknięcie Obrad. 

 
2) W głosowaniu jawnym,  przy 6 głosach „za”, przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia. 
 
3) Przewodnicząca razem z Prezes Amandą Chudek omówiły przebieg uroczystości wręczenia wyróżnień w 
ramach Konkursu „Łódzki Opiekun Kotów 2014”. Wydarzenie odbyło się dnia 25 maja 2015 roku w Małej Sali 
Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Dyplomy, upominki i pierwsze legitymacje wręczał Pan Prezydent Tomasz Trela w 
towarzystwie Przewodniczącej Komisji. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele Urzędu Miasta, organizacji, 
administracji mieszkaniowych oraz opiekunowie kotów wolnożyjących. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. 
 
4) Przewodnicząca zaproponowała mailową korespondencję w sprawie propozycji zadań, tak aby więcej 
przedstawicieli organizacji mogło się wypowiedzieć. Z zebranych sugestii zostanie sporządzony wniosek, który 
Komisja przedłoży do Urzędu Miasta Łodzi. 
 
5) Komisja przygotowała procedurę oraz dokumenty, na podstawie, których opiekunowie będą mogli otrzymać 
legitymacje "Społecznego Opiekuna Kotów Wolnożyjących na terenie Miasta Łodzi" i zatwierdziła je w 
głosowaniu jawnym Uchwałę 08/KDO/2015, przy 6 głosach „za”. 
PROCEDURA: 
- zgłoszenie się do Wydziału 
- podpisanie 2 dokumentów (ankieta plus oświadczenie) 

Ankieta zawiera dane kontaktowe oraz kilka prostych pytań - dane są niezbędne do rejestracji i ewentualnego 
kontaktu, a pytania pozwolą nam określić sytuację kotów w Łodzi. 
Oświadczenie składa się z dwóch elementów. Pierwszy to oświadczenie, że koty przebywające pod opieka 
karmiciela są wolnożyjące i nie stanowią własności opiekuna. Drugi element to zobowiązania, które są 

Lp. Imię i nazwisko Organizacja 
1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj” 
2 Paweł Frańczuk Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva” Łódź 
3 Robert Niewidowski Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ 
4 Amanda Chudek Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
5 Agnieszka Wojciechowska Fundacja Psie Serce 
6 Gabriela Jarzębowska Fundacja Bios Amigos 
7 Ewa Mielczarek Fundacja For Animals 
8 Remigiusz Czech Stowarzyszenie Kennel Club 
9 Anna Jobczyk Fundacja Azyl 

 



oczywistością dla odpowiedzialnych opiekunów tj. sterylizacja, utrzymanie czystości oraz w ramach możliwości 
zapewnienie schronienia, leczenie itp. 

Nie jest wymagana rekomendacja od organizacji, natomiast aby dostać legitymacje będzie trzeba bezwzględnie 
podpisać w/w dokumenty. Do całości dodana jest informacja dla karmiciela o prawach kotów w pigułce, którą 
karmiciel otrzyma razem z legitymacją. 

6) W ramach wolnych wniosków Przewodnicząca poprosiła członków KDO o przemyślenie tematu rewitalizacji 
miasta Łodzi w kontekście miasta przyjaznego zwierzętom i zaproponowała podjęcie działań w tym temacie. 
Sprawa zostanie rozszerzona na następnym spotkaniu. 

7) W ramach spraw bieżących Przewodnicząca poinformowała i zapoznała członków KDO o otrzymanym piśmie z 
organizacji Kotylion ws. schroniska dla zwierząt oraz o piśmie z Kancelarii Premiera ws. kotów wolnożyjących. 
W obydwu przypadkach członkowie odbyli krótką dyskusję. Komisja ustaliła, że ustosunkuje się do treści  
otrzymanej korespondencji. 

W drugiej części spotkania Przewodnicząca oddała głos Pani Annie Jobczyk, Prezesowi Fundacji Azyl, która 
przedstawiła plany budowy fundacyjnego schroniska oraz odpowiedziała na szereg pytań, wystosowanych przez 
przedstawicieli KDO. Komisja ustaliła, iż zaopiniuje w/w inwestycję, jedynie jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

 

Na koniec członkowie KDO ustalili termin następnego posiedzenia na dzień 28 sierpnia 2015 roku. 
 
Na tym Przewodnicząca zamknęła piętnaste posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt 
i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.  

 
 
 
 
 
 

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


