
Łódź, 05.04.2016r.

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

       
           W dniu 05 kwietnia 2016 r. (wtorek), w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi przy al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74, w godzinach 17:00
- 18:00 odbyło się 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: 
Lp. Imię i nazwisko Organizacja/Instytucja

1 Amanda Chudek Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

2 Adrianna Binkowska Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

3 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla zwierząt

4 Anna Skrzycka Fundacja For Animals

5 Michał Baryła Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM

6 Gabriela Jarzębowska Fundacja Bios Amigos

Obradom  przewodniczyła  Sekretarz  Komisji  Amanda  Chudek,  która  przedstawiła
zebranym porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Zatwierdzenie Porządku Obrad. 
3. Program Zapobiegania Bezdomności na rok 2016 – omówienie 
4. Plan Promocji Programu Zapobiegania Bezdomności 
5. Omówienie bieżących działań 
6. Wolne wnioski 
7. Bieżące sprawy i dyskusja. 
8. Zamknięcie Obrad 

1. Następnie omawiano kolejne punkty porządku obrad. Zaproponowano, aby Urząd
Miasta zakupił kilkanaście klatek – łapek, które byłyby wypożyczane społecznym
opiekunom kotów wolno żyjących wyłapującym koty do sterylizacji/kastracji 
w ramach miejskiego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

2. W  kolejnym  punkcie  zebrani  dyskutowali  na  temat  Planu  Promocji  Programu
Zapobiegania  Bezdomności.  Ustalono,  że  plan  będzie  skupiał  się  na  Edukacji,
której  hasłem  przewodnim  będzie  bezdomność  (sposoby  pomocy  bezdomnym
zwierzętom, przyczyny bezdomności, zapobieganie) i Informacji, głównie 
w kwestiach sterylizacji i kastracji. Stwierdzono, że działania edukacyjne powinny
być skierowane przede wszystkim do uczniów gimnazjów oraz szkół średnich, ale
także szkół podstawowych. Jako pulę wyjściową zaproponowano 200 zajęć, które
będą realizowane od miesiąca września do końca grudnia 2016r. Bliższe informacje
w  tej  sprawie  zostaną  opracowane  i  przekazane  przez  Wydział  Ochrony
Środowiska  i Rolnictwa. Zebrani ustalili, że akcja promocyjna powinna mieć prosty 
i jasny przekaz, aby jak najefektywniej dotarła do odbiorców. 



Jako propozycję działań zaproponowano:
- wydruk plakatów, ulotek i broszur informacyjnych, które zostaną przekazane 
do sklepów zoologicznych i lecznic weterynaryjnych
- informacji w środkach komunikacji miejskiej
- informacji w windach bloków mieszkalnych
- wydruk zakładek do książek, przypinek z hasłami akcji, które będą przekazywane
uczniom szkół 

3. Przewodnicząca  Zebrania  zaproponowała  mailową  korespondencję  w  sprawie
przekazania  propozycji  treści  jakie  mają  zostać  zamieszczone  na  materiałach
promocyjnych. 

4. Po  dyskusji  na  temat  obecnie  realizowanej  akcji  sterylizacji  i  kastracji  wolno
żyjących kotów  padła propozycja, aby w następnym roku zwiększyć ilość lecznic,
które   w  ramach  programu  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  wykonują  te
zabiegi. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt 
i przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 

Do protokołu dołączono listę obecności.
Protokół sporządziła Amanda Chudek


