
SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK

KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO  

ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności

Zwierząt (zwana dalej Komisją), powołana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi

Nr 5673/VI/14 dnia 31 stycznia 2014 r. Komisja prowadzona jest przy Wydziale Ochrony

Środowiska i Rolnictwa w Łodzi.

Organizacje, które powołały Komisję:

• Fundacja Pomocy Zwierzętom „(Nie)Milcz – Reaguj”

•  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – Inspektorat w Łodzi

• Fundacja Pomocy Zwierzętom „Kłębek”

• Fundacja „Nasze ZOO”

• Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! – oddział Łódź

W trakcie działalności do Komisji przystąpiło 8 kolejnych organizacji:

•  Fundacja Edukacyjna Siłaczka

• Fundacja Bios Amigos

• Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

•  Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Schronisko"

•  Fundacja Horacy

•  Fundacja Psie Serce

•  Stowarzyszenie Patrol Interwencyjny "AS"

• Fundacja Przytul Kota

Na koniec roku 2016 Komisja liczyła siedem organizacji. W skład Komisji wchodzą również przedstawiciele 

Urzędu Miasta Łodzi w osobach:

• Michał Baryła – Dyrektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Łodzi;

• Emilia Ciupińska, Krzysztof Honkisz – pracownicy  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Łodzi;

• Grzegorz Kaczmarek – p.o. Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.



Przedmiotem działania Komisji Dialogu Obywatelskiego jest:

• informowanie, edukowanie i uświadamianie społeczeństwa o potrzebie zmiany sposobu myślenia

i nastawienia w odniesieniu do traktowania i postrzegania zwierząt (np. udział organizacji pro-

zwierzęcych w imprezach miejskich, organizowanie wydarzeń na rzecz zwierząt);

• inicjowanie obywatelskich dyskusji dotyczących celów, zakresu oraz form i sposobów działalności pro-

zwierzęcej oraz określanie potrzeb społecznych w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad nimi;

• inicjowanie działań na rzecz pomocy zwierzętom oraz propagowanie właściwych postaw

• konsultowanie, lobbowanie i opiniowanie projektów dokumentów (w tym budżetowych), dokumentów

strategicznych, rozporządzeń i uchwał RMŁ dotyczących ochrony i praw zwierząt;

• udział w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji na zadania z zakresu

ochrony i praw zwierząt;

• inicjowanie współpracy wszystkich łódzkich organizacji pro-zwierzęcych i praca nad jednolitym

kierunkiem działań (integracja środowiska NGO);

• przygotowywanie akcji informacyjnych o procedurach i zapisach prawnych, obowiązujących w mieście

Łodzi i całej Polsce, dotyczących postępowania ze zwierzętami objetymi Ustawą o ochronie zwierząt;

• prowadzenie akcji informacyjnych m.in. na temat: sterylizacji i kastracji, prawidłowego traktowania

i postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi i hodowlanymi, zakazu trzymania zwierząt w cyrkach,

zakazu wykorzystywania zwierząt w testach medycznych, zakazu hodowli zwierząt futerkowych,

porzucania zwierząt, prawidłowego traktowania zwierząt dziko bytujących, chipowania i leczenia

zwierząt, dobrostanu zwierzat w ogrodach zoologicznych.

• opracowywanie skutecznej metody wymiany informacji między organizacjami pro-zwierzęcymi oraz

między organizacjami a instytucjami działającymi na terenie miasta;

• praca nad usprawnieniem działalności Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i poprawą

warunków w nim panujących;

• przygotowywanie dla dzieci i młodzieży programów edukacyjnych dotyczących opieki nad zwierzętami,

poszanowania zwierząt itp. (nawiązanie współpracy z Kuratorium Oświaty i Wydziałem Edukacji).

W trzecim roku swojej działalności Komisja podjęła działania:

• dotyczące podwyższenia budżetu Programu Zapobiegania Bezdomności na rok 2017 o kwotę 150 

tysięcy złoty – 50 tysięcy na sterylizację i kastrację kotów wolnobytujących oraz 100 tysięcy na 

dofinansowanie do sterylizacji i kastracji psów, posiadających właścicieli;

• dotyczące bieżącego funkcjonowania i usprawniania Programu Zapobiegania Bezdomności 2016;

• dotyczące opiniowania treści przetargów i umów związanych z Programem Zapobiegania Bedomności

na rok 2016 oraz rekomendacji na rok 2017;

• dotyczące przygotowania projektu kampanii promocyjno-edukacyjnej w temacie właściwych postaw

wobec zwierząt (fundusze budżetu obywatelskiego);

• dotyczące sytuacji miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz budowy nowego schroniska;

• dotyczące poprawy sytuacji i traktowania kotów wolno-bytujących w Łodzi (identyfikator miejskiego

opiekuna kotów, rejestracja opiekunów, promocja ochrony kotów wolnożyjących i pomoc im);

• wprowadzenia domków dla kotów wolno-żyjących;

• dotyczące dalszego funkcjonowania miejskiej platformy internetowej "Łódź Przyjazna Zwierzętom";



• dotycące wprowadzenia pełnomocnika Prezydenta Łodzi do spraw ochrony zwierząt.

Komisja w powyższych działaniach oraz wielu innych prowadziła rozmowy oraz wystosowała odpowiednie

pisma i opinie. Ponad powyższe członkowie Komisji interweniowali w przypadkach zgłoszonych Komisji.

Komisja odbyła 7 posiedzeń formalnych – 28.01.2016, 05.04.2016, 31.05.2016, 28.06.2016, 26.07.2016,

29.09.2016, 06.12.2016. Do każdego Posiedzenia został sporządzony protokół (treść dostępna na stronie

aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz kdozwierzetalodz.wordpress.com).

Komisja w 2016 roku podjęła 3 uchwały:

• Uchwała 01/KDO/2016 – dot. Zaopiniowania Programu Ochrony Zwierzat na rok 2016

• Uchwała 02/KDO/2016 -  dot. Przyjęcia sprawozdania KDO za rok 2015

• Uchwała 03/KDO/2016 – dot. Rekmendacji dystrybucji oraz prjektu domków dla kotów

Poza spotkaniami formalnymi, odbywały się spotkania nieoficjalne członków Komisji oraz był zachowany stały

kontakt mailowy i telefoniczny.

Komisja poza swoimi regulaminowymi działaniami, mającymi na celu poprawę losu łódzkich zwierząt,

prowadzi również działania integrujące łódzkie środowisko organizacji ochrony zwierząt, prowadzi akcje

edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców Łodzi oraz integruje i mobilizuje organizacje, społeczeństwo

i jednostki samorządowe do wspólnej pracy nad ochroną zwierząt.

Przewodnicząca Komisji

Wioleta Pawlik-Nowacka

694-149-802


