SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
28 września 2011 roku, godz. 16.00

Obecni

na

posiedzeniu

członkowie

Warszawskiej

Rady

Działalności

Pożytku

Publicznego (WRP):
1. Marek Chodaczyński
2. Alina Gałązka
3. Anna Gierałtowska
4. Andrzej Golimont
5. Tomasz Harasimowicz
6. Jarosław Jóźwiak
7. Piotr Kaliszek
8. Joanna Krasnodębska
9. Martyna Leciak
10. Karolina Malczyk-Rokicińska
11. Andrzej Mrowiec
12. Włodzimierz Paszyński
13. Teresa Sierawska
14. Jarosław Szostakowski
15. Marcin Wojdat
16. Maria Wojtysiak
17. Małgorzata Zambrowska
Goście:
1. Barbara Grabowska – Przewodnicząca Komisji Dialogi Społecznego ds. Ochrony
Zwierząt
2. Paweł Lisicki – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy
3. Łukasz Prykowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Organizacji
Pozarządowych i Przewodniczący Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
4. Emilia Szwonder – Naczelnik Wydziału Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy
PROGRAM WSPÓŁPRACY M.ST. WARSZAWY W 2012 ROKU
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Na początku spotkania powrócono do tematu projektu programu współpracy
m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi. Włodzimierz Paszyński
zaproponował dodanie do § 32 (dotyczącego kierunków współpracy Miasta z organizacjami)
punktu: „Kontynuacja działań zainicjowanych ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury”. Inną propozycję, uzgodnioną z Biurem Kultury, przedstawił w imieniu KDS-ów
związanych z kulturą Marek Chodaczyński: „kultura jako czynnik rozwoju miasta, a także
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narzędzie zmiany społecznej oraz budowania wizerunku miasta”.

Żadna z tych dwóch

propozycji nie spotkała się jednak z poparciem większości i po dyskusji uznano, że skoro na
poprzednim spotkaniu temat kierunków współpracy oraz zadań priorytetowych został
zamknięty, nie należy do niego wracać. Na koniec dyskusji Marek Chodaczyński zgłosił
wolny wniosek, by w § 32 znalazł się zapis „kultura jako czynnik rozwoju Warszawy
i budowania jej wizerunku”, jednak WRP nie debatowała już nad tym wnioskiem.
Omówiono również zapis dotyczący dzielnicowych komisji dialogu społecznego
(DKDS) i komisji konkursowych. Po dyskusji WRP uznała, że należy dodać do programu
współpracy zapis mówiący, że w przypadku, gdy przy zarządzie danej dzielnicy nie działa
DKDS, wydział dzielnicy zwraca się do merytorycznej komisji dialogu społecznego (KDS)
z prośbą o wskazanie kandydatów do komisji konkursowej.
WRP zaopiniowała pozytywnie projekt programu współpracy m.st. Warszawy
w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi, pod warunkiem uwzględnienia ustaleń WRP
dotyczących tego dokumentu z posiedzeń w dniach 14 i 28 września 2011 roku.

PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY
W dalszej części spotkania Paweł Lisicki przedstawił prezentację na temat projektu
programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta stołecznego Warszawy
(prezentacja załączona poniżej). Członkowie Rady zgodzili się z ideą programu
i propozycjami konkretnych działań, jednak mieli wiele zastrzeżeń do formy i struktury
dokumentu. Zaproponowano rozbudowanie ww. programu tak, by stał się bardziej
kompleksowy, miał strukturę i cechy podobne do innych programów m.st. Warszawy.
W związku z zastrzeżeniami, projekt został zaopiniowany negatywnie.

ZESPÓŁ ROBOCZY DO PRZEANALIZOWANIA UWAG ZGŁOSZONYCH
PODCZAS KONSULATCJI WS. PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT
W odpowiedzi na przesłaną wcześniej prośbę Biura Ochrony Środowiska o wskazanie osób
do pracy w zespole roboczym do przeanalizowania uwag zgłoszonych podczas konsultacji
ww.

projektu

programu,

WRP

wskazało

Annę

Szwapczyńską

–

Zastępczynię

Przewodniczącej KDS-u ds. Ochrony Zwierząt oraz obecną na sali Przewodniczą tego KDS-u
– Barbarę Grabowską.
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USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Następnie poruszono temat zmiany ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych – nowelizacja została przyjęta przez Sejm 19 sierpnia br. i obecnie
czeka na podpis Prezydenta RP. Zgodnie z nowelizacją przedstawiciele organizacji
pozarządowych, korzystających ze środków publicznych, będą podlegali takim samym karom
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (np. za opóźnienie w rozliczeniu)
jak urzędnicy. WRP uznała, że należy przygotować stanowisko WRP i wysłać do Prezydenta
RP (podjęły się tego Alina Gałązka i Joanna Krasnodębska) oraz poprzeć list Ogólnopolskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych z prośbą do Prezydenta o zawetowanie ustawy (Alina
Gałązka zobowiązała się przesłać link do strony, na której można podpisać się pod tym
listem).
Następne posiedzenie WRP planowane jest na 19 października 2011 roku.

Sporządziła: Anna Malinowska (CKS)
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Projekt uchwały
Rady m.st. Warszawy
w sprawie przyjęcia programu
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta stołecznego
Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy
Warszawa, 28 września 2011 r.

Cele programu:






zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz poszukiwanie nowych właścicieli;
ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
elektroniczne znakowanie (czipowanie);
sprawowanie opieki nad kotami
wolno żyjącymi;
edukacja mieszkańców.

Zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom realizują:






Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;
Biuro Ochrony Środowiska (koordynacja);
Wydziały Ochrony Środowiska
dla Dzielnic m.st. Warszawy;
Straż Miejska;
organizacje pozarządowe we współpracy
z Miastem.

Ograniczanie populacji zwierząt
bezdomnych




wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji
psów i kotów (Miasto pokrywa 50% kosztów
usługi). W przypadku psów dofinansowanie
przysługuje osobom, które oznakowały psa
elektronicznie oraz poddały go szczepieniu
przeciwko wściekliźnie;
usypianie ślepych miotów psów i kotów (koszt
zabiegu pokrywa Miasto na podstawie
zawartych umów z lecznicami dla zwierząt);

Elektroniczne znakowanie
(czipowanie)





Miasto pokrywa koszty czipowania psów i kotów,
których właściciele zamieszkują na terenie
m.st. Warszawy;
Miasto zawiera umowy z zakładami leczniczymi
dla zwierząt na dokonanie usługi;
Warunkiem zaczipowania zwierzęcia jest
wypełnienie przez Właściciela stosownego
wniosku oraz w przypadku psów
udokumentowanie, że pies posiada aktualne
szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi




dokarmianie (Wydziały Ochrony Środowiska dla
dzielnic m.st. Warszawy wydają karmę
zarejestrowanym karmicielom);
pomoc weterynaryjna (udzielanie pomocy
zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym,
poszkodowanym w wypadkach drogowych
i innych zdarzeniach losowych, leczenie, zabiegi
sterylizacji/kastracji).

Edukacja mieszkańców
Miasto prowadzi we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, działania edukacyjne
w zakresie odpowiedzialnej opieki nad
zwierzętami i humanitarnego ich traktowania
(szczególnie okres wakacyjny).

Dziękuję za uwagę

