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Szanowni Państwo ! 
 
 
Oceniając opiniowany dokument pragniemy zauważyć, że oprócz dokonanej drobnej 
kosmetyki program tegoroczny nie różni się zasadniczo od programu ubiegłorocznego. 
Większość naszych zastrzeżeń przesłanych jako opinia do programu z 2016 r. jest nadal 
aktualna. Złożone wtedy uwagi w przeważającej większości nie doczekały się realizacji w 
jakimkolwiek zakresie, mimo że są ważne dla zachowania dobrostanu zwierząt w naszej 
gminie. 
 
W dniu 15.12.2016 r. (kopia w załączeniu) pisemnie poprosiliśmy Państwa o przyjrzenie się 
zaproponowanym przez naszą organizację rozwiązaniom, które znacząco poprawiłyby opiekę 
w ramach programu na rok 2017. Mimo zainteresowania z Państwa strony i pozytywnego w 
naszej ocenie przebiegu spotkania w Urzędzie w dniu 15.12.2016 r., żadna ze zgłoszonych 
wtedy propozycji nie została w jakikolwiek sposób uwzględniona w aktualnie 
przedstawionym do opiniowania programie.  
Z cierpliwością nadal czekamy na konstruktywne rozmowy i spotkania w tej sprawie w 
najbliższym czasie. 

 
Zdajemy sobie sprawę, że żadna z organizacji nie ma jakiegokolwiek wpływu na to w jakiej 
wysokości przeznaczane są z budżetu gminy (corocznie) środki na kompleksową realizację 
programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ograniczanie bezdomności wśród 
zwierząt. Nie mając dostępu do danych finansowych trudno określić czy wysokość 
przeznaczanych środków jest wystarczająca czy też nie. Zdecydowanie jednak naszym 
zdaniem budżet przeznaczany na realizację programu mógłby być lepiej wykorzystany.  
 
Doceniamy i mile odczytujemy fakt uczestnictwa Pani Agaty Łukowskiej jako 
przedstawiciela tut. Urzędu na naszym spotkaniu w dniu 16.02.2017 r. w siedzibie Fundacji 
„Złote Łany”. 
Pozytywną informacją, którą przekazała Pani Agata Łukowska podczas spotkania z 
karmicielami jest zwiększony budżet na sterylizację kotów wolno żyjących  ( 50.000,00 zł ). 
Dziękujemy, to dobry krok w kierunku polepszenia losu zwierząt, który z pewnością 
przyczyni się do sukcesywnego zmniejszenia bezdomności. 
Zapewne Państwo wiecie, że więcej sterylizacji bezdomnych i wolno żyjących kotek to mniej 
kolejnych pokoleń kociąt i kotów bezdomnych.  
 
Nasze zastrzeżenia budził § 12 pkt. 2 w Rozdziale 4. Punkt ten odnosi się do opisu 
wprowadzenia nowej obowiązującej przy sterylizacjach procedury dostarczania kota wolno 
żyjącego /przez karmiciela społecznego/, u którego należy wykonać zabieg sterylizacji 
wyłącznie do schroniska. Wprowadzenie takich przepisów, nie dając możliwości wyboru ( 
dotychczas karmiciel miał prawo wybrać jedną z 12 lecznic w Bielsku-Białej, w której umówi 
zwierzę na zabieg ) byłoby w naszej ocenie szkodliwe i nie przyczyni się do poprawi losu 
zwierząt, ograniczenia bezdomności a karmicielom utrudni znacząco dowóz kota na 
sterylizację. W większości przypadków stanie się tak, że karmiciel, który nie zawsze posiada 
własny pojazd mechaniczny całkowicie zrezygnuje  z systematycznej sterylizacji stada, 
którym się opiekuje. 



      -2- 
Na okoliczność zastrzeżeń do w/ w punktu, przyjęliśmy do wiadomości wyjaśnienia 
urzędowe Pani Agaty Łukowskiej, że tut. Schronisko Miejskie zgodnie z brzmieniem § 12.3 ( 
Rozdział 4 ) podpisze obligatoryjnie umowy z lecznicami z terenu miasta Bielsko-Biała na 
zasadach takich jak dotychczas czyniła to gmina a liczba lecznicy wykonujących zabiegi w 
ramach programu  będzie nie mniejsza niż 12. Pojawiło się wobec nas także zapewnienie, że 
podpisane zostaną umowy z 3 kolejnymi lecznicami ( Cztery Łapy ul. Orzeszkowa, 
Stasiowscy ul. Prusa, Vetka ul. Andersa ). W sumie lecznic, z którymi w roku 2017 
Schronisko Miejskie podpisze umowy powinno być 15. 
 
Wszystkie powyższe wyjaśnienia i obietnice przekazane przez Panią Łukowską przyjęliśmy 
wraz z przedstawicielami Fundacji „Złote Łany” oraz zebranymi karmicielami 
z dużym zadowoleniem. Naszym zdaniem możliwa, satysfakcjonująca nas wszystkich 
współpraca dla dobra miasta i żyjących w nim ludzi i zwierząt umożliwi jeszcze 
efektywniejszą realizację naszych statutowych zadań i założeń. 
 
Reasumując przyjmujemy do wiadomości projekt programu.  
Po wyjaśnieniach uznajemy deklarację Pani Agaty Łukowskiej jako wiążącą z urzędem 
wobec czego odstępujemy od negatywnego opiniowania programu w szczególności w 
zakresie § 12.2 oraz § 12.3 ( oba punkty dot. zapisów Rozdziału 4 ). 
 
Jeśli będą dotrzymane zobowiązania złożone na spotkaniu w dniu 16.02.2017 r. przyjmujemy 
do wiadomości i akceptujemy program ale zastrzegamy sobie możliwość udziału w dyskusji o 
dalszym usprawnianiu współpracy. 
 
W załączniku przesyłamy Państwu nasze przemyślenia i wnioski, którymi chcielibyśmy się z 
Państwem podzielić – dotyczą one opiniowania. 
 
 
 
        Z poważaniem 
        

Aneta Skorek-Czyżewska – Prezes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki : 

1) Wnioski dot. opiniowania ogólnie 
Otrzymują : 

1) Adresat, pocztą elektroniczną 1 x, 
2) a/a 



Załącznik nr 1 
Prosimy o zapoznanie się z naszymi uwagami, które prosimy abyście Państwo wzięli pod 
rozwagę. Z perspektywy doświadczeń oraz kilku lat opiniowania, wydaje się nie mieć 
jednak celowości opiniowanie przez organizacje pozarządowe jakichkolwiek programów, 
bowiem opinie organizacji nie są w żaden sposób dla urzędów wiążące. 
Dlaczego ? Bo : 

• Program przygotowuje gmina , która jest urzędem państwowym, 
• Program przygotowują osoby przygotowane merytorycznie /m. innymi przeszkolone, 

ze znajomością terenu i możliwością działania /do tej pracy i odpowiedzialne za 
realizację programu, 

• Opiniowanie programu należy przede wszystkim do urzędów państwowych i polega 
na badaniu jego zgodności z Ustawą, 

• Dlatego opinie Stowarzyszenia są nie wiążące, nie mają wpływu na kształt uchwał . 
Generalnie są bezcelowe .  

Natomiast Stowarzyszenie ; 

• Jest organizacją pozarządową, 
• Skupia wolontariuszy o różnym przygotowaniu merytorycznym, 
• Działa najczęściej w miejscu gdzie gmina nie wypełnia swoich obowiązków. 
• Nie zna możliwości finansowych gminy, ani warunków, sposobów i możliwości 

realizacji programów.  
Widzimy, że opieka nad zwierzętami w ramach uchwalanych programów prawie zawsze jest 
niezadawalająca, często wadliwa. Przepełnione schroniska, złe warunki, łatwość w usypianiu 
zwierząt, ograniczenie bezdomnych zwierząt poprzez usypianie itd. Interwencje gmin są nie 
skuteczne w stosunku do indywidualnych właścicieli zwierząt np. brak budy dla psa, buda nie 
ocieplona, krótki łańcuch itd. Gdyby programy były dobre i skutecznie realizowane dla dobra 
zwierząt , interwencje organizacji społ. nie byłyby potrzebne. 
Pomimo, ze ustawodawca działał w dobrej wierze wprowadzając do Ustawy zapis o 
opiniowaniu przez organizacje społ. świadomie lub nie wciąga organizację w sferę 
biurokracji. Przede wszystkim przerzuca na organizację odpowiedzialność za dowolną 
realizację programu. Nawet jeśli nie jest to odpowiedzialność formalna a tylko moralna.  
Skąd taki zapis ? 
Należy przypuszczać, ze organ. społeczne zbyt często i słusznie krytykowały działanie gmin 
na rzecz zwierząt i aby je „uciszyć” wciągnięte zostały do współodpowiedzialności.  
Naszym zdaniem opiniowany aktualny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
podobnie jak ubiegłoroczny skutecznie próbuje przerzucić odpowiedzialność za realizację 
programu na m. in. na naszą czy inne organizacje o tym samym profilu działalności, 
działające na terenie Bielska-Białej. 
Znany nam jest przypadek gdy pewne Stowarzyszenie sprzeciwiając się opisanej pow. 
praktyce obarczania odpowiedzialnością zamieściło ogólnodostępną informację, że odmawia 
opiniowania programów i apeluje o nie występowania do Stow. w tej sprawie. 
Art. 11a pkt 7 ppkt2 Ustawy mówi, ze opinie sporządza org. społ. działająca na obszarze 
gminy. Pkt 8. tego art. mówi ,że nie wydanie opinii uznaje się za akceptację programu - w 
naszej ocenie taki zapis to wymuszanie i arogancja ustawodawcy.  


