
Łódź, dnia 13 października 2016 r. 

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

W dniu 29 września 2016 r. (czwartek), w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
Łodzi przy al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74, w godzinach 17:30 - 19:00 odbyło się dwudzieste 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. Informacja o dotychczasowej realizacji gminnego Programu Ochrony Zwierząt i Zapobiegania

Bezdomności 2016;

4. Omówienie realizacji projektu domków dla kotów na zimę;

5. Omówienie założeń gminnego Programu Ochrony Zwierząt i Zapobiegania Bezdomności 2017;

6. Bieżące sprawy i dyskusja;

7. Wolne wnioski;

8. Zamknięcie Obrad.

2) W głosowaniu jawnym,  przy 6 głosach „za”, przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia.

3) W trakcie omawiania punktu drugiego zwrócona została po raz kolejny uwaga na kończące się zabiegi
sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących oraz brak równoległego rozłożenia zabiegów w lecznicach. Członkowie
Komisji po raz kolejny zaproponowali możliwość zamiany dwóch zabiegów kastracji na jeden sterylizacji, ze
względu na dużo większe zapotrzebowanie na zabiegi sterylizacji. Dyrektorowi Kucharskiemu została
przedstawiona potrzeba zachowania ciągłości w zabiegach kastracji i sterylizacji nawet w okresie zimowym.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła zgromadzonym dane na dzień 29 września 2016 roku zawarte w informacji,
przygotowanej przez Wydział na prośbę Komisji:

• sterylizacje kotów wolnożyjących – 930 zabiegów – wykorzystano 835 zabiegów – zostało 95 zabiegów
• kastracje kotów wolnożyjących – 550 zabiegów – wykorzystano 396 zabiegów – zostało 154 zabiegi
• usypianie ślepych miotów – 170 zabiegów – wykorzystano 157 zabiegów – zostało 13 zabiegów
• czipowanie* - 580 zabiegów – wykorzystano wszystkie

Lp. Imię i nazwisko Organizacja
1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj”
2 Walentyna Beta Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

3
Paweł Frańczuk, 
Anna Pietrzak
Dariusz Pietrzak

Fundacja VIVA Oddział Łódź

4 Gabriela Jarzębowska Fundacja Bios Amigos
5 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt w Łodzi
6 Sylwester Kucharski Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ

7
Anna Skrzycka, 
Ewa Mielczarek

Fundacja For Animals

8 Inga Cendrowska Fundacja Przytul Kota
9 Adam Lorentowicz -
10 Danuta Markowicz -
11 Barbara Kalińska -
12 Magdalena Markowicz -



*W ramach zakupu z Budżetu Obywatelskiego Wydział posiada do wykorzystania 6 201 sztuk czipów (299 sztuk
wykorzystano). Poza jednorazowymi akcjami czipowania przeprowadzanymi przez Schronisko dla Zwierząt
w Łodzi, mieszkańcy mogą w sposób ciągły zaczipować swoje psy i koty w siedzibie Schroniska.

W przygotowanym opracowaniu została również zawarta informacja na temat przeprowadzanych zajęć
edukacyjnych w ramach funduszy z Budżetu Obywatelskiego oraz kampanii informacyjnej „Programu
ograniczania i zapobiegania bezdomności zwierząt”. Na dzień 27 września 2016 roku zostało przeprowadzonych
31 zajęć (zostało 169 warsztatów) przez Fundację Świat z 4. Termin realizacji kończy się 16 grudnia 2016 roku.
Planowane zakończenie procedury opracowywania koncepcji kampanii informacyjnej oraz rozpoczęcie działań
zaplanowano na koniec października 2016 roku.

4) Przewodnicząca przedstawiła załączony przez WOSiR UMŁ opis przedmiotu zamówienia na domki, którego
wszczęcie planowane jest na koniec drugiego tygodnia października. Opis przedmiotu zamówienia przygotowany
został na wzór domków dla kotów, który od lat wykorzystuje Urząd Miasta Gdańska. Członkowie Komisji wnieśli
kilka zastrzeżeń do projektu takich jak błędne rozmieszczenie otworów wejściowych oraz zbyt mała izolacja od
zimna.

5) Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych (zgodnie z przygotowaną przez Wydział informacją), że
WOSiR UMŁ chce uzyskać na realizację Programu na rok 2017 min. 200.000,00 zł przy założeniach Programu
takich samych jak w roku 2016. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia budżetu na Program
w celu zachowania ciągłości działań.

6) W sprawach bieżących członkowie KDO oraz zgromadzeni goście podjęli dyskusję na temat potrzeby
włączenia w założenia Programu leczenia kotów wolnobytujących. Związane jest to z wysokimi kosztami usług
weterynaryjnych jakie ponoszą społeczni opiekunowie przy okazji leczenia podstawowych chorób kotów
wolnobytujących pozostających pod ich opieką.

Na tym Przewodnicząca zamknęła dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony
zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

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


