
Łódź, dnia 01 lipiec 2016 r. 

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

W dniu 28 czerwca 2016 r. (wtorek), 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 pierwsze 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. Wstępne omówienie zapisów Programu na 2017 rok

4. Podsumowanie dotychczasowych działań.

5. Wolne wnioski

6. Bieżące sprawy i dyskusja.

7. Zamknięcie Obrad.

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

3) W trakcie omawiania punktu drugiego zwrócona została uwaga na niewielkie rezultaty i skuteczność działań
związanych z programem sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących. W trakcie dyskusji podjęto decyzje
o mailowej wymianie pomysłów na uskutecznienie działań programu oraz na rozwiązanie pojawiających się
problemów tj. brak ciągłości i równoległego rozłożenia zabiegów w lecznicach, trudności z odłowem i transportem
kotów przez karmicieli, konieczność umawiania się na konkretne terminy w lecznicach. Pojawiły się pomysły
spotkań informacyjnych dla karmicieli, zakupu klatek – łapek do wypożyczenia i rewirowej sterylizacji (osiedlami
lub dzielnicami).
W trakcie rozmowy o programie i potrzebach, które wpłyną na skuteczność działań gminy na rzecz zwierząt,
członkowie Komisji podjęli decyzję o wystąpieniu do Prezydenta Miasta oraz Skarbnika o zwiększenie
przyszłorocznego budżetu na program.

4) W punkcie czwartym Przewodnicząca omówiła dotychczasowe działania. Przedstawiła otrzymane z Urzędu
Miasta Gdańsk dokumenty dotyczące budek dla kotów, które zostaną wprowadzone również w Łodzi.
Poinformowała o dalszych krokach, które zostaną podjęte w temacie dofinansowania do sterylizacji i kastracji
zwierząt posiadających właścicieli na podstawie ostatniego raportu NIK. Podjęto również dyskusję na temat
przygotowanej kampanii promocyjno-edukacyjnej, która została przedłożona na ręce Dyrektora Baryły oraz autora
projektu do budżetu obywatelskiego. Ponad powyższe członkowie KDO podjęli decyzję o zaproszeniu na
posiedzenie Animal Patrolu SM w Łodzi w celu podjęcia rozmów na temat podejmowanych przez nich działań.

Lp. Imię i nazwisko Organizacja
1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj”
2 Amanda Chudek

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
3 Leszek Michalak
4 Paweł Frańczuk Fundacja VIVA Oddział Łódź
5 Gabriela Jarzębowska Fundacja Bios Amigos
6 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt w Łodzi
7 Michał Baryła Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ

8
Anna Skrzycka, 
Ewa Mielczarek

Fundacja For Animals

9 Inga Cendrowska Fundacja Przytul Kota
10 Adam Lorentowicz -



5) Komisja omówiła wniosek Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, dotyczący wystawienia
rekomendacji dla tej organizacji. W drodze głosowania (5 za, 1 wstrzymał się, 0 przeciw) KDO podjęło decyzję
o wystawieniu pozytywnej rekomendacji dla  Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

6) W sprawach bieżących członkowie KDO podjęli dyskusję na temat organizacji zrzeszonych w Komisji.
Przewodnicząca poinformowała o przyjęciu do KDO Fundacji Przytul Kota oraz o dwóch organizacjach, które
planują dołączyć do grona KDO. Ponad powyższe członkowie Komisji podjęli decyzję o wykluczeniu z KDO
czterech organizacji, które nie uczestniczą w pracach Komisji oraz wystąpili z wnioskiem do Przewodniczącej
o podjęcie dalszych działań w tym temacie.  Decyzja dotyczy Fundacji Horacy, Fundacji Edukacyjnej Siłaczka,
Fundacji Psie Serce oraz Stowarzyszenia „Schronisko”. Przewodnicząca Komisji przychyliła się do prośby
członków i na podstawie paragrafu 12 Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4129/VI/13 z dnia 9 maja 2013 r.
podjęła decyzję o wykluczeniu wskazanych organizacji.

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

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


