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przyjęta drogą obiegową

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności

Zwierząt

przy Urzędzie Miasta Łodzi

dot. Zaopiniowana Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na rok 2017

Członkowie KDO ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt przy Urzędzie 

Miasta Łodzi opiniują pozytywnie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na rok 2017 z zachowaniem poniższego:

ZALECENIE

KDO ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt  zaleca podwyższenie

kosztów realizacji Programu par. 10.1. pkt. 2 o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 226 961,00 zł,

poprzez przesunięcie tej kwoty z kosztów przeznaczonych na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt

(par. 10.1. pkt.1 Programu).

UZASADNIENIE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi

składa się z dwóch elementów: funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (odpowiadające

zapisom art.11a ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 Ustawy o ochronie zwierząt) oraz pozostałych działania

(odpowiadające zapisom art.11a ust. 2 pkt 2, 6, 7, 8 oraz ust 3 i 3a Ustawy o ochronie zwierząt).

Od lat część budżetu przeznaczona na pozostałe działania (zawarte w par 10.1. pkt 2 Programu)

sukcesywnie zostaje zmniejszana, co powoduje brak ciągłości w realizacji zadań. Głównym

problemem jest sterylizacja i kastracja kotów wolnobytujących, stanowiące największą część

kosztów. Wysokość przeznaczonej na to zadanie kwoty wystarcza na ok. 6 miesięcy. Jedynie

w 2016 roku, kiedy budżet został podwyższony o fundusze z budżetu obywatelskiego (50 tysięcy

zł) zadanie realizowane było przez 9 miesięcy (co i tak nie zapewniło trwałości). Brak zachowania

ciągłości skutkuje zmniejszoną efektywnością. W okresie, kiedy nie są prowadzone zabiegi, koty



wolnobytujące rozmnażają się, zwiększając liczebność (zakładając: jedna kotka może urodzić

średnio 4 razy do roku po 5 kociąt, daje to liczbę 20 kotów, 10 kotek to już ok 200 kociaków, 100

kotek to już liczba 2 000 itd.; nie należy przy tym zapominać, że nowo narodzone kociaki po pół

roku gotowe są do rozrodu). Część z nich trafia do schroniska generując dodatkowe koszty, część

w cierpieniach ginie, a te które przeżyją rozmnażają się dalej.

Z drugiej strony budżet przeznaczany na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

sukcesywnie wzrasta (par. 10.1. pkt.1 Programu, przykładowo z 2016 roku na 2017 rok nastąpił

wzrost o 72 171,00 zł), pomimo zmniejszającej się liczby zwierząt, przebywających pod opieką

schroniska (co generuje mniejsze koszty utrzymania) oraz poczynionych przez Schronisko

znaczących zakupów inwestycyjnych, pokrytych z budżetu obywatelskiego (m.in. sprzęt,

wyposażenie, chipy).

Zdajemy sobie sprawę jak istotna jest rola Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, a wkład jego

w zapobieganie bezdomności zwierząt jest niezaprzeczalny i niekwestionowany. Jednakże bez

działań prewencyjnych tj. sterylizacji i kastracji kotów wolnobytujących, czy zwierząt

właścicielskich sytuacja nigdy nie ulegnie zmianie.

Nie można również zapomnieć, że pozostałe działania (par. 10.1. pkt 2 Programu) poza sterylizacją

i kastracją kotów wolnożyjących, obejmują zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

w przypadkach zdarzeń drogowych, usypianie ślepych miotów, zapewnienie opieki przez

dokarmianie kotów wolnożyjących, znakowanie psów i kotów właścicielskich, współpracę

z gospodarstwem rolnym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz sterylizację

i kastrację zwierząt posiadających właścicieli (co dodatkowo zmniejszy kwotę przeznaczoną

na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących).

Wszystko to stanowi jedynie minimum możliwych działań, które powinny być uzupełnione

o udostępnienie domków dla kotów wolnożyjących (kontynuacja zadania z 2016 roku),

wypożyczanie sprzętu do odławiania kotów wolnożyjących, edukację prozwierzęcą w szkołach,

akcje informacyjne dla mieszkańców Łodzi.

Biorąc pod uwagę powyższe zalecamy przesunięcie kwoty 50 000,00 zł z par. 10.1. pkt 1

Programu do par. 10.1. pkt 2 Programu.

Uchwała została podjęta liczbą głosów: za 5, przeciw 0, wstrzymał się 2
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