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Zduńska Wola, dnia 10 lipca 2020 r. 

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego 

ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

 

W dniu 30 czerwca 2020 r., w budynku nr 1, Gabinet Radnego, pokój 101 Urzędu Miasta  
w Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego nr 12, w godzinach 1215 – 1320 odbyło się posiedzenie Komisji 
Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt, powołanej 
Zarządzeniem nr 201/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 kwietnia 2018 r. (ze zm.) 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Ewa Brodzka   Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt „Mondo Cane” 

2. Maria Gauza      Fundacja Tabby - Burasy i Spółka 

3. Aldona Piotrowska     Fundacja Tabby - Burasy i Spółka 

4. Elżbieta Nowak    Stowarzyszenie „Na psią łapę – sercem psa” 

5. Barbara Kozłowska   Biuro Infrastruktury Technicznej, 
 
oraz na zaproszenie  Przewodniczącej Komisji: 
 
Radny Rady Miasta Zduńska Wola Pan Tomasz Pohl. 

 
Posiedzenie otworzyła i prowadziła Aldona Piotrowska - przewodnicząca Komisji 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie działań w zakresie pomocy osobom chcącym adoptować zwierzęta ze schroniska. 

3. Omówienie możliwości wprowadzenia w Mieście obowiązku czipowania zwierząt. 

4. Omówienie działań na rzecz adopcji psów przebywających w schronisku przez firmy działające 
na terenie Miasta. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie Obrad. 
 
Ad. 1. 
Rozpoczynając posiedzenie przewodnicząca Komisji, Aldona Piotrowska stwierdziła, że choć wszystkie 
dotychczasowe sugestie Komisji jak i obecne posiedzenie mają na celu usprawnienie działań na rzecz 
ochrony zwierząt, to jednak są one podejmowane okresowo, nie tworzą jednolitego  
i konsekwentnego systemu realizacji zadań przyjętych przez Miasto w ramach programu ochrony 
zwierząt. Pozytywne skutki zintegrowania takich działań można obserwować w Aleksandrowie Łódzkim, 
gdzie problem bezdomności zwierząt praktycznie nie istnieje. Jej zdaniem, podstawą skuteczności 
działań na rzecz dobra zwierząt, wiążącym się ze znacznym ograniczeniem wydatków przeznaczanych 
przez Miast na zwalczanie bezdomności, byłoby powołanie w administracji miejskiej pełnomocnika ds. 
zwierząt, inicjującego i koordynującego wszystkie działania, dysponującego odpowiednimi narzędziami 
administracyjnymi do ich realizacji. 
Przewodnicząca zwróciła się o rozważenie możliwości wystąpienia do Prezydenta Miasta  
z wnioskiem o rozważenie powołania pełnomocnika ds. zwierząt. 
Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do propozycji przewodniczącej  
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i zaakceptowali wniosek o wystąpienie do Prezydenta o powołanie pełnomocnika ds. zwierząt  
w przyszłym roku.   
 
Ad.2. 
Kolejną propozycją zgłoszoną przez przewodniczącą, była pomoc finansowa Miasta dla osób, chcących 
adoptować zwierzęta ze schroniska udzielona w formie karmy lub usługi weterynaryjnej. 
Maria Gauza, będąc zgodną co do zasady takiej pomocy, przywołała konkretny przypadek osoby 
będącej na emeryturze, chcącej adoptować psa, ale ze względu na ograniczone środki finansowe nie 
jest w stanie tego zrobić. Wywiązała się dyskusja pomocy tej osobie. Ostatecznie ustalono,  
że poszczególne organizacje zorganizują pomoc w postaci dostarczenia karmy tej osobie. 
 
Ad. 3. 
Przewodnicząca zwróciła uwagę, że prowadzenie od lat przez miasto akcji kastracji i oznakowania 
zwierząt właścicielskich nie przynosi jeszcze oczekiwanego efektu i nadal zwierzęta trafiają do 
schroniska. Ponieważ nie można wprowadzić obowiązkowego czipowania - nie jest to uregulowane w 
prawie polskim to można brać przykład z innych gmin np. takich jak Aleksandrów Łódzki. Prowadzi się 
tam darmowe szczepienie przeciw wściekliźnie i przy okazji czipowanie. W związku z powyższym  
przewodnicząca zaproponowała przyjęcie przez Komisje wniosku o rozważenie przez administrację 
miejską pokrycia kosztów obowiązkowego szczepienia na wściekliznę tym mieszkańcom, którzy 
poddadzą psy czipowaniu. Jeśli finanse Miasta pozwoliłyby na takie działanie, akcję tę można byłoby 
podjąć w bieżącym roku i kontynuować, jako element programu ochrony zwierząt, w latach następnych. 
Wszystkie te działania służyłoby szybkiemu odnajdywaniu właścicieli, zapobiegając jednocześnie 
nieuzasadnionemu ponoszeniu kosztów pobytu psów w schronisku. 
Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do propozycji przewodniczącej i zaakceptowali 
wniosek o wystąpienie do Prezydenta w sprawie pokrycia przez Miasto kosztów szczepień na 
wściekliznę dla właścicieli poddających zwierzęta czipowaniu w bieżącym roku. 
Podczas dyskusji uznano, że z podjęciem takich działań należy zwrócić się również do ościennych Gmin 
gdyż zwierzęta przemieszczają się między terenami podległymi poszczególnym samorządom  
i często są odławiane na innym terenie, niż ten, z którego pochodzą. 
 
Ad.4. 
Dla zwiększenia adopcji zwierząt ze schroniska, przewodnicząca wskazała, że w kraju podejmowane są 
działania na rzecz adopcji psów przez firmy. Akcje takie prowadzi administracja samorządowa 
popularyzując ten pomysł dostępnymi środkami i zachęcając kierownictwo firm, szczególnie podległych 
Miastu, do takich działań. 
Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do propozycji przewodniczącej  
i zaakceptowali wniosek o wystąpienie do Prezydenta o skierowanie apeli do firm o adopcję psów. 
 Zwrócono się również z prośbą do radnego Tomasza Pohla o popularyzację takich działań w każdy 
możliwy sposób. 
 
Ad.5. 
Maria Gauza zwróciła się z prośbą do Barbary Kozłowskiej o zwrócenie uwagi dotyczącej identyfikacji 
psów w schronisku. Przytoczyła swój pobyt w schronisku z osobą, chcącą adoptować wybranego psa,  
problem pojawił się w momencie okazania zwierzęcia do adopcji gdyż przyprowadzono innego psa 
zamiast tego wybranego. Barbara Kozłowska przyjęła problem do załatwienia. 
Maria Gauza spytała Barbarę Kozłowską o dokonywanie spisów a natury zwierząt przebywających  
w schronisku i o kontrole przedstawicieli Urzędu w schronisku. 
Barbara Kozłowska poinformowała, że ostania kontrola, którą przeprowadzała jako upoważniony 
przedstawiciel, miała miejsce kilka dni wcześniej. Polegała ona na losowo wybranych kartotekach  
i  wskazywane zwierzęta były identyfikowane z dokumentacją. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Spisy 
z natury zwierząt są przeprowadzane, w odniesieniu do ewidencji schroniska. Ostatni spis nie wykazał 
nieprawidłowości. 
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Ewa Brodzka zwróciła się do Barbary Kozłowskiej z pytaniem, w jaki sposób uregulowana jest sytuacja 
dzikich zwierząt pojawiających się w Mieście. Barbara Kozłowska wyjaśniła, że dzikie zwierzęta 
pojawiające się w Mieście są poważnym problemem, Miasto ma zawartą umowę na usługi 
weterynaryjne i wypadki drogowe z udziałem dzikich zwierząt, a w sytuacjach gdzie zdrowa dzika 
zwierzyna wtargnie na tereny miejskie to podejmowane są, przy współpracy koła łowieckiego  
i lekarzy weterynarii, określone działania. 
 
Na zakończenie Barbara Kozłowska poinformowała, że na 26.06.2020 r. w schronisku przebywa: 
- 199 psów, 
-     9 kotów. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.          
 

Przewodnicząca Komisji 
             Aldona Piotrowska 


